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Samenvatting 
Inleiding 

Het functioneren van water- en rioleringssystemen wordt periodiek 

(gemiddeld eens per 10 jaar) onderzocht. De laatste onderzoeken 

zijn gedateerd. In het Basiswaterketenplan (BWKP) Woudenberg – 

Scherpenzeel is opnieuw onderzocht of het (afval)watersysteem 

goed functioneert.  

Het BWKP bestaat uit twee deelprojecten. Samen vormen de 

deelprojecten ze de technisch-inhoudelijke onderlegger voor het te 

kiezen ambitieniveau en de te maken beleidskeuzes ten aanzien 

van beheer en verbetering van het afvalwatersysteem. Dit BWKP 

(deelproject 2) en de hierin beschreven ambities ten aanzien van 

wateroverlast wordt naar verwachting eind 2018 vastgesteld door 

de raad. 

De aanpak van dit onderzoek is op onderstaande punten anders 

dan in het verleden: 

Samenwerken 

Het afvalwater van de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel 

wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering (rwzi) van het 

waterschap in Woudenberg. Gemeente Woudenberg, Gemeente 

Scherpenzeel en Waterschap Vallei en Veluwe vormen samen het 

Afvalwaterteam Woudenberg dat, door samen te werken binnen de 

zuiveringskring van rwzi Woudenberg, een grotere doelmatigheid, 

duurzaamheid en transparantie nastreeft. Het afvalwaterteam heeft 

dit BWKP opgesteld.  

Daarnaast werken 18 gemeenten en het waterschap samen in het 

regionale samenwerkingsverband Platform Water Vallei en Eem 

(PWVE). Binnen dit samenwerkingsverband zijn en worden 

vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd en zijn handvatten en 

richtlijnen ontwikkeld voor een meer uniforme aanpak. Daarnaast 

was de uitvoeringsorganisatie van PWVE (UVO) betrokken bij het 

onderzoek, waarbij meetgegevens (voor controle van het 

rekenmodel) en opgebouwde systeemkennis zijn ingebracht.  

Brede beschouwing en klimaatverandering 

Uniek aan dit onderzoek is dat, naast de ondergrondse 

infrastructuur, ook het oppervlaktewatersysteem en de 

bovengrondse afvoer integraal zijn beschouwd. Met de verwachte 

toename van hevige en extreme neerslag door de 

klimaatverandering kan de ondergrondse infrastructuur niet meer 

als een opzichzelfstaand object worden beschouwd. Bij hevige 

neerslag spelen, naast de riolering, ook het 

oppervlaktewatersysteem en de bovengrond een belangrijke rol bij 

het verwerken van het regenwater. 

In het BWKP is gekeken naar het héle (afval)watersysteem: ook het 

functioneren van de rioolwaterzuivering is beschouwd. 

Samenspel van theorie, data en praktijkkennis 

Resultaten van berekeningen zijn gecontroleerd aan de hand van 

beschikbare meetgegevens en de (lokale) kennis en ervaring van 

betrokkenen. De berekeningen zijn mede daardoor betrouwbaar en 

geschikt om effectieve maatregelen te bepalen. Tevens bevat dit 

onderzoek maatregelen ter verbetering van het meetsysteem om in 

de toekomst meer (en blijvend) zicht te houden op het functioneren 

van het afvalwatersysteem. 

Toetsingskader en kansgerichte benadering 

Het functioneren van het systeem is beoordeeld aan de hand van 

een nieuw ontwikkeld toetsingskader dat beleidsmatig wordt 

vastgelegd in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2020-

2024. Traditioneel vond systeemtoetsing plaats op basis van 

algemene normen. De BWKP-toetsing gaat, naast ‘normen’ vooral 

uit van een kans- en risicogerichte benadering die rekening houdt 

met ruimtelijke verschillen in kwetsbaarheid. Het toetsingskader is 

breed; het toetst het functioneren van (deel)systemen op alle 

belangrijke aspecten onder verschillende omstandigheden, zoals 

droog weer, normale en hevige neerslagsituaties. Daarnaast maakt 

de BWKP-toetsing inzichtelijk hoe het huidige toetsingskader zich 
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verhoudt tot de toekomst als gevolg van voortschrijdende 

klimaateffecten. 

De maatregelen zijn gebaseerd op zowel normen, effecten als 

kansen. Om werk-met-werk te kunnen maken zijn maatregelen voor 

de aanpak van knelpunten, aandachtspunten, gevolgen van 

klimaatverandering en systeemoptimalisatie verzameld in een 

zogenaamde ‘maatregelenpoule’, waaruit geput kan worden tijdens 

het voorbereiden van herinrichtingen, wegreconstructies of 

rioolvervangingen. Zodoende is er een poule van mogelijke 

ingrepen verkregen, waarvan de uitvoering kan worden afgestemd 

op de ontwikkelingen en kansen die zich in de komende jaren 

voordoen. Daarnaast kunnen maatregelen voor urgente knelpunten 

of verbeteringen leidend zijn voor planning van werkzaamheden. 

Hoe goed is goed? 

Om een oordeel te kunnen geven over het functioneren van de 

afvalwaterketensystemen, geeft het toetsingskader richtlijnen voor: 

 een goede inzameling, afvoer en verwerking van afvalwater; 

 het voorkomen van piekbelastingen op oppervlaktewater; 

 het hebben en behouden van een goede waterkwaliteit door het 

beperken van overstortingen vanuit het riool; 

 hinder, overlast en schade als gevolg van neerslag. 

Voor de eerste drie categorieën is het toetsingskader technisch van 

aard. In Nederland is de afvalwaterzorg wettelijk aan regels gesteld, 

ligt de kwaliteit van de afvalwaterinzameling en -verwerking op een 

zeer hoog niveau en het onderwerp is geen bestuurlijk 

discussiepunt. Het toetsingskader gaat voor deze aspecten uit van 

landelijke of regionale normen of door Stichting Rioned 

geadviseerde richtlijnen. 

Hinder, overlast en schade 

Hevige en extreme neerslag hebben directe gevolgen voor 

bewoners en bedrijven en zijn kostbaar in aanpak. Hiervoor zijn 

verschillende ambitieniveaus mogelijk. Het ambitieniveau is 

vastgelegd in het opgestelde toetsingskader die een definitie geeft 

van hinder, wateroverlast en schade. Het tempo waarin ambities 

worden gerealiseerd wordt bepaald in het nieuwe GRP. In het 

toetsingskader zijn voor Scherpenzeel de neerslagsituaties 

‘normale bui’, ‘hevige bui’ en ‘extreme bui’ gedefinieerd en is 

rekening gehouden met ruimtelijke verschillen in kwetsbaarheid. 

Huidige situatie 

De basis gaat goed 

De rwzi ontvangt al het afvalwater en kan dit goed verwerken. In 

nieuwe woonwijken zijn en wordt regenwater apart ingezameld. Het 

regenwater wordt dan lokaal geborgen, voordat het naar 

watergangen wordt afgevoerd. 

Alleen in de wat oudere bebouwde gebieden voert de gemeenten 

het vuile water en het schone hemelwater door dezelfde buis af 

(gemengde riolering). In Scherpenzeel is binnen deze gebieden op 

diverse locaties al openbaar gebied afgekoppeld door bij 

rioolvervanging en/of wegreconstructies aparte voorzieningen voor 

regenwater aan te leggen. 

Wateroverlast 

In de meeste straten en watergangen kunnen normale en hevige 

neerslag worden afgevoerd zonder dat er wateroverlast ontstaat. 

Op enkele locaties is sprake van water op straat of wateroverlast. 

De wateroverlast of water op straat wordt voornamelijk veroorzaakt 

door een beperkte afvoercapaciteit van riolen en enkele 

watergangen. Samengevat zijn de toetsingsresultaten voor 

Scherpenzeel: 

Op naar de toekomst 

In het BWKP zijn al geplande maatregelen, zoals afkoppelen en 

rioolvervanging in de Holevoetlaan1, meegenomen. Hiermee zijn 

bestaande knelpunten echter nog niet opgelost. Om op 

knelpuntlocaties het risico op wateroverlast te verminderen en 

gevolgen van klimaatverandering te compenseren zijn extra 

                                                 
1
 Inmiddels voltooid (mei 2018) 
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maatregelen nodig. Deze zijn opgenomen in een maatregelen-

poule. 

 

Om te voldoen aan het toetsingskader voor wateroverlast moet een 

grote inspanning worden geleverd. Dit is voor de korte termijn 

(2020-2030) niet haalbaar. Daarom zijn een aantal combinaties van 

maatregelen (varianten) gemaakt. De beschouwde maatregel-

combinaties zijn als volgt: 

 Variant “No-regret” 

 Variant “Focus” 

 Variant “Maximaal” 

In de variant “No-regret” zitten maatregelen die eenvoudig te 

realiseren zijn, lage investeringskosten hebben, een goede 

verhouding hebben tussen kosten en effect, of maatregelen die met 

al geplande werkzaamheden meegenomen kunnen worden. De 

variant “Focus” richt zich op de aanpak van de twee belangrijkste 

knelpuntlocaties in Scherpenzeel: Eikenlaan en 

Industrielaan/Glashorst. De variant “Maximaal” bevat (nagenoeg) 

alle maatregelen uit de varianten “No Regret” en “Focus”. 

tabel 2: Benodigde investeringen en effecten per variant  

Variant Kosten Percentage (bebouwd) bebouwd 

gebied: 

  dat in 2030 

voldoet aan 

toetsingskader: 

waar risico op 

wateroverlast in 

2030 afneemt 

Huidige situatie 99%  

No Regret € 181.000,- 99%  21% 

Focus € 632.000,- 99% 16% 

Maximaal € 1.534.000,- 99% 29% 

Klimaatadaptatie 

Met het BWKP zijn de opgaven en kansen voor het onderdeel 

wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering in beeld 

gebracht in de tijd. Of te wel het onderdeel “weten” uit het 

kennisportaal ruimtelijke adaptatie is in beeld gebracht. Met het 

toetsingskader is de basis gelegd voor het onderdeel “willen”. De 

maatregelenpoule vormt het onderdeel “werken”. De poule geeft 

inzicht in het handelingsperspectief vanuit de (afval)waterketen. 

Voor klimaatadapatie moet de samenwerking ook met de andere 

opgaven (hitte, droogte en overstroming), de andere sectoren in de 

ruimtelijke omgeving en welzijn en gezondheid, en een bredere 

groep stakeholders (woningbouwverenigingen, landbouw, scholen, 

onderzoeksinstellingen, bedrijven) worden gezocht. 

Met het BWKP heeft het werkveld ‘water en riolering’ knelpunten en 

maatregelen geduid en kan grotendeels zelf voorzien in de 

benodigde maatregelen. De uitdaging is om de maatregelenpoule 

ook in te zetten voor andere opgaven in de ruimtelijke omgeving! 

tabel 1: Resumé toetsing 
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Hogekamp Oost (vgs)        

’t Zwarteland (vgs+)        

De Kampen (gem)        

De Maatjes (gem)        

Oosteinde (gem)        

Reebaan (gs)        

De Breehoek (gs)        

De Heijhorst (gs)        

De Gelderse Roo (gs)        

Hoofdbemalingsbied (gem)        

Vijverlaan eo (rwa)        

Schoonwatertracé - West        

Schoonwatertracé – Oost        

Doornboomspark (rwa)        

 

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/stresstest/handreiking/
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Navigeren door dit rapport 

Hoewel u dit document kunt afdrukken, is het bedoeld en 

opgemaakt als digitaal rapport. De opmaak en navigatie zijn getest 

voor het raadplegen met Acrobat reader. U kunt met muisklikken 

door het rapport navigeren, als volgt: 

 Met <F8> kunt u in Acrobat reader de navigeerbalk tonen of 

verbergen. Via de linker kantlijn kunnen de in het document 

aanwezige ‘koppen’ of bladwijzers worden weergegeven, 

waarmee u naar het betreffende tekstdeel kan gaan. Met de        

knop of met de sneltoets Alt , keert u terug naar de vorige 

positie. 

 

 Met snelkoppelingen in de linker kantlijn van dit rapport kunt u 

direct naar bijvoorbeeld de inhoudsopgave of samenvatting 

navigeren: 

 

 Vanuit de inhoudsopgave kunt u naar de betreffende paragraaf 

gaan, door op de paragraaftitel of nummer te klikken: 

 

 U kunt op de nummers van verwijzingen in de tekst klikken: 
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1 Inleiding 
De zorg voor transport en verwerking van afvalwater en het goed omgaan met 

hemelwater in de bebouwde kom is en gaat steeds meer een onderdeel 

uitmaken van het functioneren van de omgeving. Het is niet alleen de 

ondergrondse infrastructuur die moet doen waarvoor het is aangelegd. Het gaat 

inmiddels ook over bewoners en bedrijven die te maken hebben met de gevolgen 

van klimaatverandering, de interactie van het afvalwater en hemelwater met de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie en het oppervlaktewater en het gebruik van het 

openbaar gebied. Dit voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen en 

veranderingen in het transport- en verwerkingssysteem maakt dat het 

functioneren van water- en rioleringssysteem van de zuiveringskring 

Woudenberg is onderzocht. Ook de noodzaak van het nieuwe Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) 2020-2024 vormde een aanleiding; het BWKP vormt de 

technische inhoudelijke onderlegger voor het GRP. 

1.1 Aanleiding 

Met de verwachte toename van hevige en extreme neerslag door de 

klimaatverandering kan de ondergrondse infrastructuur niet meer als een 

opzichzelfstaand object worden beschouwd. Bij hevige neerslag spelen, naast de 

riolering, het oppervlaktewatersysteem en de bovengrond een belangrijke rol bij 

het verwerken van het regenwater. Hierbij wordt het oppervlaktewatersysteem 

niet alleen (extra) belast vanuit de riolering en vanaf het maaiveld, maar ook 

vanuit de rioolwaterzuivering. Daarnaast hebben de gemeenten Woudenberg en 

Scherpenzeel de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verzamelen en analyseren 

van meetgegevens, waarmee het functioneren van voorzieningen beter kan 

worden onderzocht. 

Het afvalwaterteam Woudenberg nam zich daarom voor om het functioneren van 

de (afval)waterketen opnieuw te onderzoeken. Hiertoe willen de 

samenwerkingspartners een integraal Basiswaterketenplan (BWKP) opstellen om 

het (afval)watersysteem en haar omgeving (watersysteem, bovengrond) in 

functionele samenhang te beschouwen. 

In deelproject 1 “opstellen BWKP, Inventarisatiedeel” is het huidig functioneren 

van het (afval)watersysteem in de zuiveringskring Woudenberg beoordeeld en 
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zijn mogelijke oplossingsrichtingen bepaald. In onderhavig onderzoek 

(deelproject 2) zijn de mogelijke oplossingsrichtingen nader onderzocht en 

uitgewerkt tot mogelijke (uitvoerings)varianten. 

Dit document beschrijft de resultaten voor het deelgebied ‘Scherpenzeel’. Bij dit 

document horen tevens: 

 rapportage 16.030b/3 “BWKP Woudenberg-Scherpenzeel, BWKP deelproject 

1 “Inventarisatiedeel”, deelgebied Scherpenzeel”; 

 Quickscan rwzi Woudenberg, 2 mei 2016 van Mirabella Mulder (Waste Water 

Management); 

1.2 Status 

Het BWKP beschrijft het functioneren van de rioolstelsels van de gemeenten 

Woudenberg en Scherpenzeel als ook het functioneren van de afzonderlijke 

(afval)water(deel)systemen, knelpunten, kansen en mogelijke maatregelen. Met 

een integrale analyse en afweging is het BWKP een planvorm die qua 

detailniveau vergelijkbaar is met de voormalige “Basisrioleringsplannen” (BRP) 

en “OAS-studies” (Optimalisatie Afvalwatersysteem) maar qua scope verder gaat 

omdat ook de bovengrond en het watersysteem in de beschouwing zijn 

meegenomen. 

Samen vormen de deelprojecten 1 en 2 de technisch-inhoudelijke onderlegger 

voor het te kiezen ambitieniveau en de te maken beleidskeuzes ten aanzien van 

beheer en verbetering van het (afval)watersysteem. Het BWKP en de hierin 

beschreven ambities ten aanzien van wateroverlast wordt naar verwachting eind 

2018 vastgesteld door de raad. 

1.3 Reikwijdte 

In het BWKP wordt het hydraulisch functioneren van het stedelijk 

afvalwatersysteem (riolering + zuivering) onderzocht, onder ´normale´ en 

extreme (overlast) omstandigheden. Omdat het functioneren van het 

afvalwatersysteem mede bepaald wordt door (de inrichting van) haar omgeving, 

zijn het afvalwatersysteem, de bovengrond en de relevante oppervlaktewateren 

als één systeem (in hetzelfde/één rekenmodel) beschouwd; het functioneren van 

de rioolwaterzuivering, in relatie tot aanvoer vanuit Woudenberg en 

Scherpenzeel, is in een (aparte) quick scan geanalyseerd. 
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Het BWKP betreft een analyse van het huidige stedelijke afvalwatersysteem 

(anno 2016), rekening houdend met voorziene autonome ontwikkelingen voor de 

komende 5 tot 10 jaar (o.a. prognoses woningbouw). Het functioneren van het 

systeem is beoordeeld aan de hand van een, in het BWKP (deelproject 1) nader 

uitgewerkt, toetsingskader dat naast ‘normen’ vooral uitgaat van een kans- en 

risicogerichte benadering die rekening houdt met ruimtelijke verschillen in 

kwetsbaarheid. Zo is de acceptiegraad voor wateroverlast gedifferentieerd naar 

woongebied, winkelgebied en bedrijventerreinen. Bij de beoordeling van het 

functioneren van de (afval)water(deel)systemen is nadrukkelijk gebruik gemaakt 

van de ervaringen uit de praktijk. Voor knelpunten en kansen bevat de 

maatregelenpoule bij dit BWKP maatregelen voor de komende 5 tot 10 jaar.  

De betrouwbaarheid van het rekenmodel (riolering, oppervlaktewater en 

bovengrond) is gecontroleerd door rekenresultaten voor werkelijk gevallen 

neerslagsituaties te vergelijken met meetgegevens voor deze neerslagperioden. 

Hierdoor wordt duidelijk hoé de rekenresultaten moeten worden geïnterpreteerd. 

In het BWKP vallen buiten de scope: het operationeel/bedrijfsmatig functioneren 

van de technische voorzieningen (o.a. stroomverbruik gemalen en pompen), de 

grondwaterinvloed en het buitengebied (drukriolering, IBA’s).  

1.4 Doelen 

Dit BWKP moet in ieder geval: 

 vastleggen hoe het afvalwatersysteem in samenhang met haar omgeving 

(watersysteem en de bovengrond) en de rioolwaterzuivering functioneert; 

 inzicht geven in de invloed van riolering op oppervlaktewateren en andersom; 

 een ontwerpreferentie bevatten voor rioolstelsels en gemalen; 

 inzicht geven in effect en kosten van verschillende inspanningsniveaus ten 

behoeve van reservering van gelden in het nieuwe Gemeentelijke 

Rioleringsplan. 

 

Het buitengebied zélf is in het BWKP niet beschouwd, maar de lozingen 

vanuit het buitengebied op de vrijvervalriolering zijn als injectie (‘inprik’) 

meegenomen in de berekeningen. 
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2 Aanpak 
Voor het BWKP (deelproject 1 en 2) is een aantal stappen doorlopen. De huidige 

situatie is in beeld gebracht. Een toetsingskader is ontwikkeld. Als aan het 

toetsingskader wordt voldaan functioneert het systeem goed, afwijkingen zijn 

(potentiele) knelpunten. Kansen voor verbeteringen zijn in dit BWKP benoemd, 

oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt en bijeengebracht in een maatregelenpoule.  

2.1 Aanpak op hoofdlijnen 

In figuur 1 is de aanpak op hoofdlijnen schematisch weergegeven. Hieronder 

volgt een toelichting op deze aanpak op hoofdlijnen met verwijzingen naar de 

bijlagen voor verdere achtergronden. 

In deelproject 1 is een groot deel van de aanpak uitgevoerd. Dit betreffen de 

onderdelen: 

(111) in beeld brengen van de huidige situatie aan de hand van een rekenmodel; 

(121) bepalen stelselkenmerken 

(131) controle rekenmodel met meetgegevens; 

(141) bepalen toetsingskader, zie ook § 2.2; 

(151) bepalen en beschrijven van het huidig functioneren van deelsystemen; 

(161) toetsing en bepalen knelpunten.  

De resultaten van bovenstaande onderdelen zijn beschreven in de rapportage 

“BWKP Woudenberg-Scherpenzeel: BWKP deelproject 1 “inventarisatiedeel” 

deelgebied Scherpenzeel”. Een aantal onderdelen is in de volgend paragrafen 

kort samengevat: 

 Het toetsingskader: zie § 2.2; 

 Resultaten van de toetsing: zie § 2.3; 

 Gevonden knelpunten: zie § 2.4. 

Voor het bepalen van maatregelen zijn ambities en de te kiezen strategie mede 

bepalend voor te kiezen oplossingsrichtingen (171). Deze zijn beschreven in 

hoofdstuk 3.  

Voor een aantal knelpunten zijn al maatregelen uitgevoerd, in uitvoering of 

gepland (autonome maatregelen, zie Bijlage II.). Voor resterende knelpunten en 

figuur 1: Schematische weergave aanpak op hooflijnen 
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kansen zijn oplossingsrichtingen/maatregelen verzameld in de maatregelen-

poule (181), zie Bijlage V. Voor een gedetailleerde beschrijving van knelpunten, 

de oorzaken en de oplossingsrichtingen wordt verwezen naar de rapportage voor 

deelproject 1 [1]. De oplossingsrichtingen uit de maatregelenpoule zijn in dit 

deelproject 2 nader onderzocht en uitgewerkt tot mogelijke 

(uitvoerings)varianten. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 

2.2 Toetsingskader 

Of een (afval)watersysteem goed functioneert, is afhankelijk van de definitie van 

goed. Daarom is er een toetsingskader ontwikkeld. Op basis van dit toetsings-

kader kan een oordeel worden gegeven over het functioneren van het systeem.  

Van oudsher is een sterk normatieve benadering gangbaar in de rioleringssector. 

Deze normatieve, veelal op (model)theorie gebaseerde benadering alleen is niet 

langer voldoende. In dit BWKP is daarom een toetsingskader uitgewerkt dat 

rekening houdt met een integrale effectgerichte en kansgerichte benadering. 

Het functioneren van een (afval)water(deel)systeem wordt op verschillende 

aspecten getoetst. Deze aspecten zijn gericht op: 

 het positief bijdragen aan de leefomgeving, óf 

 het beperken van een (negatieve) invloed op de omgeving.  

Toetsing op deze aspecten vindt plaats binnen diverse planvormen, zoals het 

BWKP, het Afvalwaterplan (AWP), het Grondwaterbeleidsplan, de Kaderrichtlijn 

Water (KRW). Daarnaast vind toetsing van (landelijke) oppervlaktewater-

systemen plaats in het kader van het NBW. In tabel 3 is aangegeven op welke 

aspecten er binnen de diverse planvormen wordt getoetst. De aspecten waarop 

in dit BWKP is getoetst, zijn in de groene cellen aangegeven. De hierbij horende 

toetsingscriteria zijn als volgt: 

 Inzamelen, afvoeren/verwerken: 

o Vullingsgraad dwa-riolering:  maximaal 50% 

o Bodemverhang >1‰2 

o Reactietijd dwa-riolering:  minimaal 12 uur 

o Ledigingstijd gemengde riolering:  maximaal 24 uur 

                                                 
2
  Voor Qdwa < 0,25 l/s: bodemverhang > 4‰, voor Qdwa> 0,25 l/s: bodemverhang > 2‰ 

tabel 3: Toetsingsaspecten in relatie tot planvorming 

Toetsingsaspect Uitwerking in: 

Positief bijdragend aan leefomgeving: 

Volksgezondheid, leefbaarheid:  

Inzamelen, afvoeren/verwerken afvalwater BWKP 

Leefbaarheid  

inzamelen, afvoeren/verwerken 

regenwater 

BWKP 

(ver)koeling van stedelijke omgeving GRP 

Beleving  

stedelijk oppervlaktewater ‘Kwaliteitsbeeld watergangen 

en oevers Woudenberg / 

Scherpenzeel’ 

landelijk oppervlaktewater NBW 

zichtbare waterkwaliteit ‘Kwaliteitsbeeld watergangen 

en oevers Woudenberg / 

Scherpenzeel’ 

Bruikbaarheid  

grondwaterstand Grondwaterbeleidsplan  

(2016) /GRP 

(Negatieve) invloed op leefomgeving: 

Overlast  

uitvoeren van werkzaamheden AWP / GRP 

waterhinder BWKP 

wateroverlast BWKP 

(over)belasting (landelijk) gebied 

oppervlaktewater 

BWKP/ AWP /NBW 

Schade  

waterschade BWKP 

schade aan wegen door lekkage, 

verzakking, instorting 

AWP / GRP 

Waterkwaliteit  

lozing door AWZI KRW 

overstortingen BWKP 

foute aansluitingen AWP / GRP 

nooduitlaten AWP / GRP 

Bodem en grondwater  

‘lekke’ riolen AWP / GRP 

drainage GRP 
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 (Over)belasting (landelijk) gebied: 

o Piekbelasting op oppervlaktewater: maximaal 3,0 l/s/ha voor nieuwbouw3 

 Overstortingen: 

o Rioolstelsel is geen belemmering voor het gewenste Kwaliteitsbeeld. 

 Waterhinder, wateroverlast, waterschade: zie tabel 4. 

tabel 4: Toetsingskader voor aspecten waterhinder, wateroverlast en schade 

 

Voor wat betreft het toetsingscriterium waterhinder, 

wateroverlast en waterschade is rekening gehouden met 

ruimtelijke verschillen in kwetsbaarheden. Hierbij is de mate 

van acceptie van hinder, overlast en schade gedifferentieerd 

naar woongebied, winkelgebied en bedrijventerreinen. 

Voor Scherpenzeel zijn de neerslagsituaties ‘normale bui’, 

‘hevige bui’ en ‘extreme bui’ gedefinieerd volgens tabel 5. 

Voor de verschillende neerslagsituaties is tevens de kans op 

voorkomen aangegeven voor nu, voor 2050 en voor 2085.  

                                                 
3
  Voor neerslaghoeveelheden tot 87 mm in 24 uur 

tabel 5: Uitwerking toetsingskader ‘Hinder, overlast en schade’ 

Omschrijving Normale bui Hevige bui  Extreme bui 

Toetsbui Bui8 Leidraad Riolering 28 juli 2014 Herwijnen 

Buiomvang en -intensiteit 19,8 mm in 60 min 66 mm, 215 min 93 mm, 70 min 

Kans op voorkomen in 2016 Eens per 2 jaar Eens per 300 jr < 1x 1.000 jaar 

Kans op voorkomen in 2050 Eens per 1,5 jaar Eens per 60 jaar < 1x 1.000 jaar 

Kans op voorkomen in 2085 Eens per 0,7 jaar Eens per 15 jaar 1x per 400 jaar 

Wijze van toetsing Klachten 

Praktijkkennis  

Rekenmodel 

Klachten 

Praktijkkennis 

Rekenmodel 

Klachten 

Waarnemingen 

Rekenmodel 

Woongebied, acceptatie: T/m situatie 2 T/m situatie 3 T/m situatie 4 

Winkelgebied, acceptatie: T/m situatie 1 T/m situatie 2 T/m situatie 3 

Industriegebied, acceptatie: T/m situatie 2 T/m situatie 3 T/m situatie 4 

 



 

13 BWKP Woudenberg – Scherpenzeel, deelproj. 2, deelgeb. Scherpenzeel, 18.038/3, 08-11-2018 

Samenvatting 

Inhoud 

Aanpak 

Toetsings-

kader 

Strategie 

Maatregelen 

Bijlage I 

Bijlage II 

Bijlage III 

Bijlage IV 

Bijlage V 

Bijlage VI 

2.3 Toetsing 

Het functioneren van de (afval)water(deel)systemen is getoetst aan de 

referentiewaarden uit het toetsingskader. Uit de toetsing volgen knelpunten. Bij 

de beoordeling van het functioneren van de (afval)water(deel)systemen is 

nadrukkelijk gebruik gemaakt van de ervaringen uit de praktijk. De 

toetsingsresultaten uit deelproject 1 zijn samengevat als volgt: 

 

tabel 6: Resumé toetsing 
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50 Hogekamp Oost vgs voldoet voldoet voldoet nvt voldoet voldoet  

51 ‘t Zwarteland vgs+ voldoet voldoet voldoet nvt voldoet niet* voldoet niet* Szl5 

52 De Kampen gem nvt voldoet voldoet nvt voldoet voldoet niet**  

53 De Maatjes gem nvt voldoet voldoet nvt voldoet voldoet Szl1+6 

54 Oosteinde gem nvt voldoet voldoet nvt voldoet voldoet  

55 Reebaan gs voldoet voldoet niet nvt nvt voldoet voldoet  

56 De Breehoek gs voldoet voldoet niet nvt voldoet niet voldoet voldoet  

57 De Heijhorst gs voldoet nvt nvt voldoet niet voldoet voldoet  

58 De Gelderse Roos gs voldoet nvt nvt nvt voldoet voldoet  

59 Hoofdbemalingsbied gem nvt voldoet voldoet nvt voldoet voldoet niet*** Szl2+7 

60 Vijverlaan eo rwa nvt nvt nvt nvt voldoet voldoet Szl4 

61 Schoonwatertracé - West rwa nvt nvt nvt nvt voldoet voldoet  

62 Schoonwatertracé – Oost rwa nvt nvt nvt nvt voldoet voldoet  

63 Doornboomspark rwa nvt nvt nvt nvt voldoet voldoet  

* Overlast in Glashorst / Industrielaan (wos2) 

** Water op straat Burgemeester Heijsingel (S-kp1, in de praktijk geen klachten) 

*** Wateroverlast op Dorpsstraat (wos1), Holevoetlaan (wos4), Willaerlaan (wos5) en Eikenlaan (wos6). 



 

14 BWKP Woudenberg – Scherpenzeel, deelproj. 2, deelgeb. Scherpenzeel, 18.038/3, 08-11-2018 

Samenvatting 

Inhoud 

Aanpak 

Toetsings-

kader 

Strategie 

Maatregelen 

Bijlage I 

Bijlage II 

Bijlage III 

Bijlage IV 

Bijlage V 

Bijlage VI 

2.4 Knelpunten en kansen 

In deelproject 1 zijn in het afvalwatersysteem van Scherpenzeel knelpunten en 

kansen gevonden naar aanleiding van de toetsing, praktijkervaringen, 

meetgegevens en de modelberekeningen. Dit zijn: 

Vullingsgraad dwa-riolering: geen knelpunten 

Reactietijd dwa 

S-kp2 (55) bemalingsgebied Reebaan  

Szl3  (56) bemalingsgebied Breehoek 

Ledigingstijd: geen knelpunten 

Piekbelasting op oppervlaktewater 

S-kp3 (56) bemalingsgebied Breehoek 

S-kp4 (57) bemalingsgebied De Heijhorst 

Wateroverlast 

S-kp1 water op straat Burgemeester Heijsingel 

wos1  Dorpsstraat (Hoofdgebied) 

wos2  Glashorst/Industrielaan (’t Zwarteland) 

wos4  Holevoetlaan (Hoofdgebied) 

wos5  Willaerlaan (Hoofdgebied) 

wos6  Eikenlaan (Hoofdgebied) 

Praktijkknelpunten 

Szl1  Lozing gemengde overstort op kwetsbaar water (De Maatjes) 

Szl2  Gemaal/doorlaat Vlieterweg/Nieuwstraat (Hoofdgebied) 

Szl4  Wateroverlast Koepellaan (rwa Vijverlaan eo.) 

Szl5  Functioneren VGS ’t Zwarteland (’t Zwarteland) 

Szl6  Laten vervallen RG Akkerwindelaan (De Maatjes) 

Szl7  Verhogen onderdrempelberging / herstel doorlaat stuwput 

Nieuwstraat. (Hoofdgebied) 
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Kansen 

Kans1 Verbeteren inzicht functioneren systeem in De Kampen (52) 

Kans2 Verbeteren inzicht functioneren systeem in De Maatjes (53) 

Kans3 Verbeteren inzicht functioneren systeem in Oosteinde (54) 

Kans4 Vergroten (onderdrempel)berging in hoofdbemalingsgebied 

Voor de gevonden knelpunten en kansen zijn oplossingsrichtingen bepaald, 

welke zijn samengevat in de maatregelenpoule, zie Bijlage V. 

2.5 (Effecten van) maatregelen en varianten 

Oplossingsrichtingen/maatregelen voor zowel knelpunten als kansen zijn 

verzameld in de maatregelenpoule, zie Bijlage V. Voor aangegeven 

maatregelen is het (afzonderlijke) effect bepaald, zie § 4.1. Vanuit de 

maatregelenpoule zijn drie varianten (combinaties van maatregelen) 

samengesteld op basis van het effect en kosten van de afzonderlijke 

maatregelen. Elke combinatie van maatregelen is doorgerekend om te bepalen in 

welke mate het risico op wateroverlast afneemt, zie § 4.2 en § 4.3. 
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3 Strategie 
Het verkregen systeeminzicht, mogelijke verbeteringen en aan te pakken 

knelpunten hebben, samen met de effecten van klimaatverandering geleid tot de 

in dit hoofdstuk ontwikkelde strategie voor verbetering van het functioneren van 

het (afval)watersysteem. 

3.1 Klimaatverandering en functioneren 

(afval)watersysteem 

Het KNMI heeft voor het Platform Water Vallei en Veluwe onderzocht wat de 

gevolgen zijn van de klimaatverandering voor de regio Vallei en Veluwe. Uit het 

onderzoek blijkt onder andere dat: 

 de jaargemiddelde temperatuur sinds 1901 is toegenomen met 1,9 °C; 

 de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in de regio sinds 1901 is toegenomen met 

25% (van 768 mm naar 933 mm). 

Alle klimaatscenario’s van het KNMI [3] voorspellen een verdere toename van de 

temperatuur in Nederland. Warme lucht kan meer vocht bevatten waardoor de 

hoeveelheid en intensiteit van extreme buien toeneemt. 

Om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor 

wateroverlast, is het rekenmodel voor de autonome situatie doorgerekend met 

‘normale bui’ +30%4. Globaal volgt uit de resultaten (zie figuur 10 en figuur 11 in 

Bijlage III) dat de huidige knelpunten in de toekomst een groter knelpunt zullen 

zijn. Om de gevolgen van klimaatverandering geheel te compenseren moet in 

2050 ca. 25% van het, in de autonome situatie naar gemengde riolering, 

afstromend oppervlak afgekoppeld zijn, waarbij bij voorkeur hemelwater lokaal / 

bovengronds wordt verwerkt. 

                                                 
4
  Gebaseerd op een temperatuurstijging van 2 °C in 2050 en een toename van de 

neerslaguursom met 14% per graad. 
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3.2 Visie op het water- en rioleringssysteem 

In het water- en rioleringsbeheer worden in principe de volgende gidsprincipes 

gehanteerd: 

 Droge voeten voor nu en later door overlast bij hevige neerslag en hoge 

grondwaterstanden te verminderen en te voorkomen voor een prettige werk- 

en leefomgeving.  

 Norm-, effect- en kansgericht werken. Waar nodig voldoen aan minimum 

eisen. Bij investeringskeuzes worden het effect en de kosten gewogen. 

Daarnaast gebruik maken van kansen om dingen te realiseren die anders 

(voor lange tijd) niet gerealiseerd kunnen worden. 

 (Water)problemen niet afwentelen op benedenstroomse gebied of 

toekomstige generaties, maar indien mogelijk en doelmatig problemen direct 

oplossen, zo dicht mogelijk bij de bron. 

 Voorkomen, scheiden, zuiveren. Voorkomen dat vuil water ontstaat en als 

dat niet haalbaar is vuil en schoon water gescheiden houden. Pas in laatste 

instantie gemengd water zuiveren. 

 Gebruiken, bergen, afvoeren. Regenwater wordt zoveel mogelijk lokaal 

(her)gebruikt of in de bodem geïnfiltreerd. Voor zover dat niet haalbaar is 

wordt het lokaal geborgen en pas in laatste instantie (vertraagd) afgevoerd. 

 Schoon, veilig en beleefbaar (oppervlakte)water, waar voldoende van is en 

dat bijdraagt aan de (beleving van) een goede leefomgeving. 

 Samenwerken waar nodig of voordelig. Niet alleen binnen het afvalwaterteam 

Woudenberg, maar ook de samenwerking met het PWVE wordt voortgezet. 

Daarnaast wil de gemeente samen aan de slag met bewoners en bedrijven, 

bijvoorbeeld door burgerparticipatie. 

3.3 Aanpak wateroverlast 

De basis van het BWKP is het principe van plan-do-check-act. De kern hiervan is 

dat ontwikkelingen invloed hebben op het functioneren van de omgeving. Het 

functioneren van de omgeving wordt daarom (continu) gecheckt aan de hand van 

modellen, metingen en waarneming om inzicht te krijgen en te houden in 

(veranderende) resterende risico’s. Indien en waar nodig worden doelen/ambities 

of de aanpak / huidige werkwijze bijgesteld (act) tot een (aangepast) plan waar 

maatregelen aan gekoppeld worden. Vervolgens moet tot uitvoering worden over 

gegaan en kan de cyclus opnieuw beginnen. 
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Dit BWKP geeft inzicht in de (potentiele) knelpunten en de orde grootte ervan. 

Om de ambitie voor een duurzaam en robuust afvalwatersysteem te 

verwezenlijken is de wijze waarop wateroverlast wordt aangepakt een combinatie 

van de volgende afwegingen: 

 Normgericht waar het moet, effectgericht vanuit doelmatigheid en kansgericht 

waar het kan; 

 Wanneer de maatregel effect heeft: alleen in reguliere situaties en/of in de 

situatie waar het functioneren van het systeem op is ontworpen of ook in 

extreme situaties. Bijvoorbeeld rioolvergroting is een constructieve maatregel 

in het systeem, die vooral effect heeft bij ontwerp en extreme buien. Het 

perspectief van de maatregel is dat je deze moet nemen als het 

rioolvervangen wordt. Dat kan nu zijn, dan ,of later; 

 Het type maatregel: brongericht, systeemgericht of gericht op bestrijding van 

het effect, waarbij je onderscheid kan maken tussen constructieve en niet-

constructieve maatregelen (zie figuur 2).  

Deze afweging vraagt om flexibiliteit. Daarom zijn in dit BWKP alle maatregelen 

verzameld in een zogenaamde ‘maatregelenpoule’. Bij het voorbereiden van 

herinrichtingen, wegreconstructies of rioolvervangingen wordt de maatregelen-

poule gebruikt om werk met werk te maken. Bij urgente knelpunten of 

verbeteringen kunnen wateroverlastmaatregelen leidend zijn voor planning van 

werkzaamheden in de openbare ruimte. 

Na realisatie van verbeteringsmaatregelen zal het risico op wateroverlast in de 

toekomst weer toenemen door de nog steeds toenemende effecten van 

klimaatverandering (zie figuur 3). Om het huidig ambitieniveau te kunnen 

handhaven en knelpunten in de toekomst niet groter te laten worden, kunnen de 

gevolgen van klimaatverandering worden beperkt door: 

 (in gemengd gerioleerde gebieden) niet (meer) inzamelen van regenwater 

afkomstig van particulieren; 

 (vooral bij gescheiden rioolstelsels) door bij rioolvervanging te kiezen voor 

grotere diameters van HWA-riolen en aanleg/vergroten van watergangen en 

vijvers voor tijdelijke berging van extra aangevoerd regenwater. 

figuur 2: Maatregeltypen 

 
 

figuur 3: Restrisico  

 

maatregelen 
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4 Maatregelen 
Uit deelproject 1 komen diverse knelpunten en aandachtspunten naar voren. In 

tabel 7 staan deze samengevat. Op basis van de in het vorige hoofdstuk 

beschreven strategie zijn in deelproject 1 per punt oplossingsrichtingen bepaald. 

Daarnaast zijn oplossingsrichtingen voor kansen bepaald. Dit geeft de gemeente 

concrete handvaten voor mogelijke aanpak van deze locaties als het moet voor 

de norm, doelmatig is qua effect of als kansen zich voordoen. 

De oplossingsrichtingen voor knelpunten en kansen zijn samengebracht in de 

maatregelenpoule, zie Bijlage V. Voor een aantal knelpunten bevat de 

maatregelenpoule meerdere oplossingsrichtingen. Voor enkele knelpunten is er 

een keuze (meerdere oplossingen mogelijk), voor andere knelpunten moeten 

soms meerdere oplossingsrichtingen worden gecombineerd om te voldoen aan 

het toetsingskader. De maatregelenpoule is daarom géén 

uitvoeringsprogramma voor de komende (GRP)planperiode(n), maar meer een 

overzicht van mogelijkheden waaruit ‘geput’ kan worden tijdens het voorbereiden 

van projecten.  

Om de kaders voor de komende planperiode(n) te bepalen zijn: 

 Per maatregel (afzonderlijk) het effect bepaald, om op basis van effect en 

kosten te kunnen kiezen tussen maatregelen; 

 Varianten samengesteld van combinaties van maatregelen, om te bepalen 

of/in hoeverre de combinatie aan het toetsingskader voldoet. 

4.1 Effecten van afzonderlijke maatregelen 

Voor de knelpuntlocaties is bepaald wat het effect van (afzonderlijke) 

maatregelen is. In Bijlage IV (figuur 12) zijn de locaties met bijbehorende 

naamgeving weergegeven. Niet van alle maatregelen is het effect bepaald; 

onderzoeksmaatregelen, beheermaatregelen en maatregelen zonder een 

hydraulisch effect zijn niet beschouwd. In de maatregelenpoule is aangegeven 

voor welke maatregelen het effect met het rekenmodel is doorgerekend. Het 

effect van de afzonderlijke maatregelen is weergegeven in figuur 13, in Bijlage 

IV. 

  

tabel 7: Overzicht knelpunten en urgentie 

Nr Omschrijving Urgentie*** 

wos1 wateroverlast Dorpstraat hoog 

wos2 wateroverlast Glashorst/Industrielaan hoog 

wos4 wateroverlast Holevoetlaan * 

wos5 wateroverlast Willaerlaan middel 

wos6 wateroverlast Eikenlaan middel 

Szl4 wateroverlast Koepellaan laag 

S-kp1 water op straat Burg. Heijsingel ** 

S-kp2 reactietijd dwa De Reebaan laag 

Szl3 reactietijd dwa De Breehoek hoog 

S-kp3 berging retentie ‘Renes’ laag 

S-kp4 berging retentie De Heijhorst laag 

Szl1 overstort op kwetsbaar water laag 

Szl2 gemaal/doorlaat Vlieterweg/Nieuwstraat laag 

Szl5 Functioneren ‘t Zwarteland middel 

Szl6 Laten vervallen gemaal Akkerwindelaan laag 

Szl7 Herstel doorlaat stuwput Nieuwstraat laag 

* Hier zijn al maatregelen getroffen 

** Op deze locaties doet zich in de praktijk geen wateroverlast voor 

*** Urgentie van knelpunten is toegelicht in Bijlage V 

 

figuur 4: Knelpuntlocaties wateroverlast 
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4.2 Varianten (combinaties maatregelen) voor 2030 

Om te voldoen aan het toetsingskader voor wateroverlast moet een grote 

inspanning worden geleverd. Dit is zonder grote gevolgen voor personele en 

financiële middelen en de bereikbaarheid van de kern voor de korte termijn 

(2020-2030) niet haalbaar. Daarom zijn een aantal combinaties van maatregelen 

(varianten) gemaakt, waarbij elke combinatie van maatregelen is doorgerekend 

om te bepalen in welke mate het risico op wateroverlast afneemt. De combinaties 

zijn gekozen op basis van het effect van de afzonderlijke maatregelen, zie § 4.1.  

De beschouwde maatregelcombinaties zijn als volgt: 

 Variant “No-regret” 

 Variant “Focus” 

 Variant “Maximaal” 

In de maatregelenpoule en in tabel 8 is aangegeven hoe de maatregelen zijn 

verdeeld over de verschillende varianten. Bij de berekening is rekening 

gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij is voor 2030 

uitgegaan van een toename van de neerslagintensiteit met 10% en hogere 

waterstanden in de regionale wateren (+0,2m). 

No-regret 

Grofweg zijn de oplossingsrichtingen in het BWKP in te delen in de volgende 

‘typen’: 

(1) Beheermaatregelen; 

(2) Onderzoeksmaatregelen; 

(3) Bovengrondse maatregelen; 

(4) Maatregelen in het oppervlaktewatersysteem; 

(5) Afkoppelen; 

(6) Rioleringsmaatregelen (voornamelijk vergroten van leidingdiameters); 

(7) Verbeteringsmaatregelen / maatregelen ‘stelseloptimalisatie’. 

Beheersmaatregelen (1), onderzoeksmaatregelen (2), bovengrondse 

maatregelen (3), watersysteemmaatregelen (4) en inspanningen tbv meten en 

monitoring zijn doorgaans erg kosteneffectief en kunnen snel worden uitgevoerd. 

Deze maatregeltypen hebben daarom de voorkeur boven andere en zijn te 

beschouwen als ‘no-regret‘ of te wel, de gemeente krijgt geen spijt van deze 

tabel 8: Overzicht berekende maatregelen en indeling in varianten  

 

Maatregel_Nr Maatregel_Omschrijving N
O

-R
EG

R
ET

FO
C

U
S

M
A

X

M1a Verruimen watergang Valleikanaal - Stuw De Dreef X X

M1b Verwijderen stuw De Dreef X X X

M1c Verruimen watergang provinciale weg X X

M1 M1a, M1b, M1c X X

M1+M1e M1e: verruimen duikers benedenstrooms stuw De Dreef X X

M2 Verruimen riolen naar EOVS 136061 X X

M1+M1e+M2 X X

M1+M1e+M2+DGH DGH: verruimen riolen duiker Glashorst X X

M3+M4a Verlagen en verbreden EOVS 136130 X X

M5a Onderbemaling dwa Glashorst X X

M5b Terugslagklep en nooduitlaat dwa Glashorst

M8 Dichtzetten IOVS 136022D X X

M10 Verplaatsen lozingspunt RVZ Industrielaan X

M11 Verruimen riolen naar EOVS Burg. Heijsingel X

M12_1 Afkoppelen tot geen wos bij T=2 in 2050

M16a Verplaatsen lozingspunt EOVS Fluitekruidlaan X X

M16a+M16b M16b: Drempelverlaging EOVS Fluitekruidlaan X X

M26 Verruimen riolen Vlieterweg X

M27 Verruimen riolen Lindenlaan X

M26+M27 Verruimen riolen in Vlieterweg en Lindenlaan X

M28 Extra IOVS S2 X

M26+M27+M28 Verruimen riolen in Vlieterweg en Lindenlaan +IOVS S2 X

M29 Bovengrondse maatregelen Dorpsstraat X X

M30+M31 Bovengrondse maatregelen omg. Holevoetlaan

M32 Bovengrondse maatregelen omg. Pr. Irenelaan X

M33 Bovengrondse maatregelen omg. Eikenlaan

M34 Dichtzetten Duiker Eikenlaan/Marktstraat

M35 Aanbrengen leiding 112360 - 115222

M36 Verlagen drempel BBB Marktstraat

M47 Rioolrenovatie en Afkoppelen Eikenlaan X X X

M42 IOVS tussen rwa Nieuwstraat en rwa Koepellaan X X

M43 Vervangen nooduitlaat Koepellaan door EOVS

M45 Afkoppelen Noordzijde Scherpenzeel

M46 Afkoppelen Zuidzijde Scherpenzeel

M39 Herstel stuwgebied S1 X X

Variant
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maatregel. Alle ‘no-regret’ maatregelen zijn in de maatregelvariant “No-regret” 

gezamenlijk doorgerekend. 

Focus 

De variant “Focus” richt zich op de aanpak van de twee belangrijkste 

knelpuntlocaties in Scherpenzeel: Eikenlaan en Glashorst/Industrielaan. 

Maximaal 

In deze variant zitten alle maatregelen uit de varianten “No-regret” en “Focus”. 

4.3 Kosten en effect van varianten 

Voor elke variant is bepaald óf, en in hoeverre wordt voldaan aan het 

toetsingskader voor een ‘normale’ neerslagsituatie (bui 8, maximale duur water 

op straat 60 minuten)5. De resultaten zijn weergegeven in tabel 9 en in Bijlage 

IV.  

Op alle locaties neemt als gevolg van een toenemende neerslagintensiteit het 

risico op wateroverlast in 2030 toe, als geen maatregelen worden getroffen. Door 

toenemende afvoer uit stedelijk gebied zullen in (regionale) watergangen zoals 

de Lunterse Beek en het Valleikanaal de waterstanden tijdens hevige neerslag in 

de toekomst hoger zijn dan nu. Op de bestaande wateroverlastlocaties in 

Scherpenzeel neemt het risico op wateroverlast hierdoor echter niet toe. 

Op alle locaties wordt nu voor een normale bui voldaan aan het toetsingskader, 

zie tabel 9 (groene cellen). Als gevolg van klimaatverandering neemt het risico 

op wateroverlast op alle locaties toe (autonoom 2030). Op de 

Industrielaan/Glashorst (wos2) wordt dan niet meer voldaan aan het 

toetsingskader. 

Met de “No Regret”-maatregelen kunnen de gevolgen van klimaatverandering 

worden gecompenseerd op de overlastlocaties aan de Eikenlaan, Dorpsstraat en 

Glashorst/Industrielaan; op overige locaties neemt het risico op overlast toe. In 

deze variant wordt op alle locaties voldaan aan het toetsingskader voor een 

normale bui. 

                                                 
5
  Er is niet getoetst voor een hevige neerslagsituatie (28 juli 2014) in verband met ‘vastlopen’ van 

het rekenmodel van Scherpenzeel voor deze bui. 

tabel 9: Overzicht effect varianten 
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Max. duur 
toetsingskader 
[min] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Autonoom (2018) 34 30 56 57 32 26 24 32 30 0 0 

No Regret (2030)* 36 30 53 49 38 26 29 36 32 0 0 

Focus (2030)* 31 27 46 0 38 30 27 34 30 0 0 

Maximaal (2030)* 34 30 49 0 0 17 28 33 29 0 0 

* de weergegeven situaties voor 2030 zijn inclusief klimaatverandering  

(peilstijging oppervlaktewater en toename neerslagintensiteit) 
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Ook de variant “Focus” voldoet aan het toetsingskader, maar omdat het zich 

(alleen) richt op de aanpak van wateroverlast neemt het risico op wateroverlast 

op alle locaties toe, behalve in de Eikenlaan en Glashorst/Industrielaan. 

Met de variant “Maximaal” wordt op de meeste locaties (nagenoeg) voorkomen 

dat het risico op wateroverlast in de toekomst toeneemt. Alleen voor de locaties 

Holevoetlaan en Willaerlaan is dit niet het geval. 

Kosten 

De geraamde kosten voor de verschillende varianten zijn als volgt: 

tabel 10: Benodigde investeringen en effecten voor normale bui per variant  

Variant Kosten Percentage (bebouwd) bebouwd 

gebied: 

  dat in 2030 

voldoet aan 

toetsingskader: 

waar risico op 

wateroverlast in 

2030 afneemt 

Huidige situatie 99%  

No Regret € 181.000,- 99%  21% 

Focus € 632.000,- 99% 16% 

Maximaal € 1.534.000,- 99% 29% 

De geraamde kosten voor de varianten “Focus” en “Maximaal” zijn exclusief 

kosten voor de (reeds geplande) maatregelen aan de Eikenlaan. Een aantal 

maatregelen in deze varianten betreft een rioolverruiming, waarbij kosten voor 

het regulier vervangen zijn inbegrepen. 

Overige uitgangspunten voor de kostenraming zijn te vinden in Bijlage V. 
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Bijlage I – Gebieden, oppervlaktewateren en lozingspunten riolering 
figuur 5: Indeling in gebieden 
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figuur 6: Oppervlaktewateren en lozingspunten riolering 

 
 

 

* In 2017 is de stuw is gestreken en een vispassage gebouwd 
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Bijlage II– Maatregelen autonome situatie 
Een aantal maatregelen zijn niet meegenomen in de huidige situatie van het BWKP – deelproject 1. Dit betreffen maatregelen die:  

 tijdens het opstellen van dit BWKP waren uitgevoerd (maar nog niet in de gegevens/bestanden zijn verwerkt),  

 in uitvoering waren; 

 al gepland stonden, of waarvoor al financiële middelen beschikbaar waren.  

Dit zijn de zogenaamde ‘autonome maatregelen’. De maatregelen zijn als ‘autonome situatie’ meegenomen in het rekenmodel dat gemaakt is voor 

deelproject 1 en zijn hieronder beschreven: 

Autonome maatregelen verwerkt in rekenmodel deelproject 1  

1. Verplaatsen lozingspunt persleiding ledigingsgemaal BBB Marktstraat van het hoofdbemalingsgebied naar bemalingsgebied (52) De Kampen; 

2. Woningbouw op nieuwbouwlocatie ‘Renes’, 46 woningen in 2016; 

De woningbouwlocatie ligt in het bemalingsgebied Breehoek; 

3. Woningbouw op nieuwbouwlocatie ‘Heijhorst’, 85 woningen in 2014 – 2016; 

Van dit plan zijn (het dwa van) de woningen meegenomen in de huidige situatie. De afvoerende oppervlakken zijn niet meegenomen in de 

huidige situatie. Volgens het bestemmingsplan bestaat het gebied na realisatie uit 1,7 ha verharding, waarvoor 2.475 m2 oppervlaktewater is 

gerealiseerd. Dit oppervlaktewater loost in/na 2016 via een knijpconstructie (doorlaat/drempel op 3,90/4,47 mNAP) op een watergang. 

4. Woningbouw op het voormalig ‘Wetro’-terrein, 30 tot 35 woningen in 2016 – 2017. De nieuwbouwlocatie ligt aan de Nieuwstraat, tussen het 

eindgemaal en de stuwput Nieuwstraat – Koepellaan; 

5. Woningbouw “Akkerwindelaan” 

Tussen de Akkerwindelaan en een gedeelte van Ringbaan tot aan de Luntersebeek worden in de periode 2016 – 2019 ca. 110 woningen 

gebouwd, zie figuur 7. Het bruto oppervlak is 7,6 ha.. Afvoerende oppervlakken voeren overtollig water via een retentie/watergang af naar 

de Luntersebeek.  

6. School Ringbaan 

In 2015 – 2016 is aan de Ringbaan een school gebouwd. De school valt binnen de grenzen van het bouwplan “Akkerwindelaan”. In verband 

met de bouw is de watergang langs de zuidzijde van de Ringbaan aangepast. 

7. Woningbouw ‘t Voort 

Aan de zuidzijde van Scherpenzeel zijn in de periode 2019 – 2022 150 woningen voorzien. Het bruto oppervlak van het plangebied is 7,1 ha. 

De plannen worden in de periode 2017 – 2018 concreet gemaakt. 

8. Rioolrenovatie Glashorst 

In een gedeelte van Glashorst (tussen Industrielaan en Prinses Margrietlaan) is de gemengde riolering vervangen, zie figuur 8. Daarnaast is 

afgekoppeld, hiervoor is regenwaterriolering gelegd. 

9. Rioolrenovatie Holevoetlaan 

In de Holevoetlaan, Het Pella, Brinkkanterweg en Proeftuin is de gemengde riolering vervangen, zie figuur 9. Daarnaast is afgekoppeld, 

hiervoor wordt regenwaterriolering gelegd. 

10. Aanpassing stuwpeil van stuw ‘Vlieterweg’ in de Luntersebeek 

De stuw is in 2017 gestreken. Naast de stuw is een vispassage aangelegd. 

Het plan ‘Renes’ (2) is meegenomen in de huidige situatie, zoals beschreven in de rapportage van deelproject 1.  

  

figuur 7: Bouwplan Akkerwindelaan 

 

figuur 9: Autonome situatie Holevoetlaan en Heijhorst - rwa 
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Uitlaat 

Verbinding 
Bob 4,0 mNAP 

figuur 8: Autonome situatie Glashorst 

 

Stuw 
4,15 mNAP 

Nieuwe uitlaat 

Nieuwe IOVS 
4,15 mNAP 

Bestaande uitlaat 
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Bijlage III – Autonome situatie 
figuur 10: Berekende water op straat autonome situatie bij bui 8 (‘ontwerp’ bui) 

 
  

tabel 11 Toetsingskader ‘Normale bui’ 

Omschrijving Normale bui Opmerking 

Toetsbui bui 8 Leidraad Riolering  

Buiomvang en -intensiteit 19,8 mm in 60 min  

Overschrijdingskans in 2016 Eens per 2 jaar  

Overschrijdingskans in 2030 Eens per 1,5 jaar  

Overschrijdingskans in 2085 0,7 keer per jaar  

Wijze van toetsing Klachten 

Praktijkkennis  

Rekenmodel 

 

Woongebied, acceptatie: T/m situatie 2 Hier en daar grote plassen, binnen een uur weer verdwenen 

Winkelgebied, acceptatie: T/m situatie 1 Hier en daar ondiepe plassen, binnen 30 minuten verdwenen 

Industriegebied, acceptatie: T/m situatie 2 Hier en daar grote plassen, binnen een uur weer verdwenen 
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figuur 11: Berekende water op straat autonome situatie (herberekend) bij normale bui (bui 8)+ 30% toename neerslag(intensiteit) agv klimaatverandering 
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Bijlage IV – Effect van maatregelen 
figuur 12: Locaties voor bepaling effect maatregelen, de ondergrond betreft een weergave van berekend water op straat voor autonome situatie bij normale bui (bui 8) 

 
  

wos4 

wos2a 

wos2d 

wos2b 

wos2c 

wos6 

wos1 

wos5 S-kp1 

wos3 

Szl4 

Knelpuntlocaties Scherpenzeel:

wos 1 Dorpsstraat

wos 2a Glashorst

wos 2b Industrielaan (gem)

wos 2c Industrielaan (vgs)

wos 2d Glashorst (rwa)

wos 3 Oosteinde

wos 4 Holevoetlaan

wos 5 Willaerlaan

wos 6 Eikenlaan

S-kp1 Burgemeester Heijsingel

Szl4 Koepellaan
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figuur 13: Effect van afzondelijke maatregelen op duur van berekend water op straat ten opzichte van de autonome situatie (effect = 100% als duur gelijk is aan de gewenste situatie) 

 

** Bovengrondse maatregelen zijn slechts beperkt in het model mee te nemen. In de praktijk zal, bij een goede uitvoering van maatregel M47, overlast zich niet meer voordoen. 
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Autonoom2050 49 45 68 80 50 38 37 45 45 0 0

M1a Verruimen watergang Valleikanaal - Stuw De Dreef X X 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M1b Verwijderen stuw De Dreef X X X 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M1c Verruimen watergang provinciale weg X X 2% 0% -2% 20% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M1 M1a, M1b, M1c X X 2% 2% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M1+M1e M1e: verruimen duikers benedenstrooms stuw De Dreef X X 4% 2% 63% 60% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M2 Verruimen riolen naar EOVS 136061 X X 6% 7% 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M1+M1e+M2 X X 8% 11% 138% 85% 0% 0% 3% 2% 0% - -

M1+M1e+M2+DGH DGH: verruimen riolen duiker Glashorst X X 14% 13% 188% 285% 0% 0% 3% 2% 0% - -

M3+M4a Verlagen en verbreden EOVS 136130 X X 8% 9% 113% 40% 0% 0% 3% 0% 0% - -

M5a Onderbemaling dwa Glashorst X X 2% 2% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M5b Terugslagklep en nooduitlaat dwa Glashorst 2% 0% 13% 10% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M8 Dichtzetten IOVS 136022D X X 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M10 Verplaatsen lozingspunt RVZ Industrielaan X 0% -2% 0% -2% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M11 Verruimen riolen naar EOVS Burg. Heijsingel X 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% - -

M12_1 Afkoppelen tot geen wos bij T=2 in 2050 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 2% - -

M16a Verplaatsen lozingspunt EOVS Fluitekruidlaan X X 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M16a+M16b M16b: Drempelverlaging EOVS Fluitekruidlaan X X 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M26 Verruimen riolen Vlieterweg X 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M27 Verruimen riolen Lindenlaan X 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% -2% - -

M26+M27 Verruimen riolen in Vlieterweg en Lindenlaan X 0% 0% 0% 0% 0% 21% -2% 2% 0% - -

M28 Extra IOVS S2 X 0% -2% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% - -

M26+M27+M28 Verruimen riolen in Vlieterweg en Lindenlaan +IOVS S2 X 0% 0% 0% 0% 0% 26% 0% 2% 0% - -

M29 Bovengrondse maatregelen Dorpsstraat X X 0% 0% 0% 0% 0% 18% 0% 4% 4% - -

M30+M31 Bovengrondse maatregelen omg. Holevoetlaan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% - -

M32 Bovengrondse maatregelen omg. Pr. Irenelaan X 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 4% - -

M33 Bovengrondse maatregelen omg. Eikenlaan 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 22% - -

M34 Dichtzetten Duiker Eikenlaan/Marktstraat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M35 Aanbrengen leiding 112360 - 115222 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M36 Verlagen drempel BBB Marktstraat 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 2% 4% - -

M47 Rioolrenovatie en Afkoppelen Eikenlaan X X X 2% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 4% 13% - -

M42 IOVS tussen rwa Nieuwstraat en rwa Koepellaan X X 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M43 Vervangen nooduitlaat Koepellaan door EOVS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -

M45 Afkoppelen Noordzijde Scherpenzeel 2% 2% 0% 0% 0% 3% 3% 4% 7% - -

M46 Afkoppelen Zuidzijde Scherpenzeel 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% - -

M39 Herstel stuwgebied S1 X X 0% 0% 0% 0% 0% -2% 3% 0% -2% - -

Variant
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In figuur 14 is voor de normale bui (bui8) het effect van varianten weergegeven ten opzichte van de autonome situatie (2018). Het effect is daarbij weergegeven in een percentage; waarbij het effect gelijk is aan 100% 

als de duur van het water op straat is afgenomen tot de maximale duur volgens het toetsingskader. Bij een negatief percentage neemt de berekende duur van water op straat toe. Bij een percentage >100% is de duur 

van berekende water op straat kleiner geworden dan de ‘toegestane’ duur in het toetsingskader. Voor enkele beschouwde locaties is de duur van berekend water op straat kleiner dan de duur volgens het 

toetsingskader; voor die gevallen is het effect ten opzichte van de autonome situatie weergegeven. 
 

figuur 14: Effect varianten op duur water op straat ten opzichte van de autonome situatie (effect = 100% als duur gelijk is aan toetsingskader) 

figuur 15: Duur van berekend water op straat voor autonome situatie en varianten (groen = voldoet aan toetsingskader) 
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Autonoom + Peilstijging 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -

Autonoom (2030) +Peilstijging -8% -8% -8% -17% -12% -8% -7% -7% -10% - -

No Regret 9% 10% 16% 39% -2% 15% -2% 0% 13% - -

No Regret (2030) -3% 0% 5% 14% -10% 0% -8% -7% -3% - -

Focus 21% 17% 30% 100% 0% 4% 4% 9% 20% - -

Focus (2030) 9% 10% 18% 100% -10% -7% -5% -3% 0% - -

Maximaal 6% 7% 9% 81% 100% 54% -2% 6% 20% - -

Maximaal (2030) 0% 0% 13% 100% 100% 35% -7% -2% 3% - -

Duur water op straat normale 

bui [min]

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Autonoom / nu 34 30 56 57 32 26 24 32 30 0 0
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Maximaal (2030) 34 30 49 0 0 17 28 33 29 0 0
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figuur 16: Effect van variant NoRegret (2030) ten opzichte van de autonome situatie (2018). Variant NoRegret is incl. klimaatverandering (0,2 m peilstijging en 10% toename neerslagintensiteit)  
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figuur 17: Effect van variant Focus (2030) ten opzichte van de autonome situatie (2018). Variant Focus is incl. klimaatverandering (0,2 m peilstijging en 10% toename neerslagintensiteit)  
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figuur 18: Effect van variant Maximaal (2030) ten opzichte van de autonome situatie (2018). Variant Maximaal is incl. klimaatverandering (0,2 m peilstijging en 10% toename neerslagintensiteit)  
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Bijlage V – Maatregelenpoule 

Toelichting maatregelenpoule 

Knelpunten en kansen 

De knelpunten en kansen zijn per gebied gegroepeerd (zie voor indeling in gebieden Bijlage I). De knelpunten volgen uit de toetsing, zie paragraaf 2.4 en zijn genummerd. Maatregelen zonder knelpunt zijn herkenbaar 

door de knelpuntomschrijving “Kans”. 

Prioritering knelpunten 

De volgende (soorten) knelpunten hebben prioriteit “ ” meegekregen:  

 Knelpunten waarbij afvalwater op straat staat; 

 Wateroverlastsituaties bij een ‘normale’ neerslagsituatie; 

 Wateroverlastsituaties bij een ‘hevige’ neerslagsituatie; 

Andere knelpunten zijn, afhankelijk van aard, ernst en omvang, ingedeeld als “ ” of “ ”. Kansen hebben geen prioriteit meegekregen. 

En / of / als 

In enkele gevallen zijn meerdere maatregelen nodig om een knelpunt op te lossen of het (rest)risico ervan te verkleinen. Ook zijn er knelpunten die op verschillende manieren kunnen worden opgelost. Daarom is zo 

mogelijk vermeld:  

 OF er een keuze moet worden gemaakt; 

 EN welke maatregel nog meer moet worden uitgevoerd; 

 dat de maatregel alleen moet/kan worden uitgevoerd ALS een andere (aangegeven) maatregel óók of eerst wordt uitgevoerd. 

Kosten 

De aangegeven kosten zijn als volgt bepaald:  

 de vervangingskosten van riolen en duikers zijn berekend aan de hand van de kostenkengetallen uit de Leidraad Riolering. Alle kostenkengetallen gaan uit van het prijspeil per 1 januari 2015 en zijn exclusief btw. De 

kostenkengetallen zijn inclusief de volgende kosten: 

o uitvoeringskosten, CAR-verzekering (opdrachtnemer): 10%; 

o algemene kosten, winst en risico (opdrachtnemer): 12%; 

o voorbereiding, toezicht en advies (opdrachtgever): 15%. 

De kosten voor het verruimen van riolen betreffen niet alleen meerkosten ten opzichte van regulier vervangen, de vervangingskosten zijn inbegrepen. 

 De kosten voor extra onderhoud of verruiming van watergangen en duikers zijn geraamd door het waterschap. Deze kosten zijn exclusief eventuele kosten voor grondaankopen en kosten voor afvoer van bagger, 

grond en maaisel).  

 Overige kosten zijn ingeschat. 

 Alle geraamde bedragen zijn op hele duizendtallen afgerond naar boven. 
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51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1a Verruimen watergang vanaf Valleikanaal tot De Dreef (bb=2 m, 

bh=2,75 mNAP, n=1:1)

€ 4.000 x x x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1b Verwijderen stuw St_11008704 € 4.000 x x x X X X In rekenmodel laagste punt stuw verlaagd van 3,6 naar 3,25. 

Bij lagere waarden droogval / vastlopen rekenmodel.

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1c Verruimen watergang Glashorst / De Dreef (bb=1,5 m, bh=3,2 

mNAP, n=1:1), inclusief evt. verruimen duiker onder 

Provinciale weg.

€ 5.000 x x x X X Duiker onder Prov. weg ontbreekt in rekenmodel.Nog 

uitgezoeken of verruiming van deze duiker nodig is. Evt. 

kosten hiervoor zijn NIET meegenomen.

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1d Watergang overdragen aan Wvv € 730 x x x x X X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1e Verruimen twee duikers in watergang vanaf Valleikanaal tot 

St_11008704

€ 42.000 X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1f verruimen 2236a - 135099 600 800 2,2 € 1.150 € 5.000 x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1g verruimen 2236 - 2236a 500 800 9,1 € 1.150 € 13.000 x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1h verruimen 135102 - 2236 500 800 11,4 € 1.150 € 15.000 x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1i verruimen 135102 - 135110 500 800 105,3 € 1.150 € 123.000 x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1j verruimen 135110 - 135115 500 800 49,56 € 1.150 € 59.000 x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1k verruimen 135115 - 135116 500 800 3,4 € 1.150 € 6.000 x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1l verruimen 135116 - 135135 500 800 47,42 € 1.150 € 57.000 x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1m verruimen 135135 - 135140 500 800 44,66 € 1.150 € 53.000 x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst rwa hoog 1n verruimen 136020DK - 135140 500 800 42,31 € 1.150 € 51.000 x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst vgs hoog 2 Diameterverruiming 136061 - 136061a 500 1000 5 € 1.480 € 9.000 x x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst vgs hoog 2 Diameterverruiming 136061 - 136063 500 1000 43,7 € 1.480 € 67.000 x x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst vgs hoog 2 Diameterverruiming 136063 - 136065 500 1000 10 € 1.480 € 17.000 x x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst vgs hoog 2 Diameterverruiming 136065 - 136060 500 1000 14,8 € 1.480 € 24.000 x x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst vgs hoog 2 Verbreden overstortdrempel EOVS 136061 dl=3 m € 20.000 x x X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst vgs hoog 3 Verlagen overstortdrempel EOVS 136130 naar 4,25 mNAP € 1.000 x x J X X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst vgs hoog 4a Verbreden overstortdrempel EOVS 136130 (dl=6 m) OF 4b € 20.000 x x J X X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst vgs hoog 4b EOVS 136130 ombouwen tot compacte overlaat OF 4a € 5.000 x x N alternatief op 4a

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst dwa hoog 5a Onderbemaling dwa/gemengd Glashorst € 35.000 x x x J X X

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst dwa hoog 5b Terugslagklep op dwa Glashorst tpv Industrielaan + nooduitlaat
x x

J keuze: 5a

51 ‘t Zwarteland Wos2 Wateroverlast Glashorst dwa hoog 5c Autom. schuif op dwa Glashorst tpv Industrielaan + nooduitlaat
x x

N keuze: 5a

51 ‘t Zwarteland Szl5 Functioneren Systeem middel 6 Onderzoek foutieve lozingen op dwa Glashorst en herstel PM x N X Kosten afhankelijk aantal foutaansluitingen en situatie

51 ‘t Zwarteland Szl5 Functioneren Systeem middel 7 Onderzoek foutieve lozingen op rwa Het Zwarte Land en 

herstel

N uitgevoerd,maatregel vervalt

51 ‘t Zwarteland Szl5 Functioneren Systeem middel 8 Dichtzetten IOVS 136022D EN 10,11 € 1.000 x x x J X X X

51 ‘t Zwarteland Szl5 Functioneren Systeem middel 9a Verwijderen V-stuw OF 9b, 9c x N vervalt,geen effect

51 ‘t Zwarteland Szl5 Functioneren Systeem middel 9b Verlagen noodoverlaat V-stuw OF 9a, 9c x N vervalt,geen effect

51 ‘t Zwarteland Szl5 Functioneren Systeem middel 9c Verhogen drempel EOVS 2229 OF 9a, 9b x N vervalt,geen effect

51 ‘t Zwarteland Szl5 Functioneren Systeem middel 10 Verplaatsen lozingspunt EOVS Industrielaan - 1000 100 € 1.480 € 150.000 x x x J X geen hydraulische maatregel

52 De Kampen S-kp1 Water op straat Burg Heijsingel 11 Diameterverruiming 16128 - 16116 400 600 25 € 850 € 23.000 x x J X

52 De Kampen Kans Water op straat Burg Heijsingel 11 Diameterverruiming 16118 - 16116 400 600 44 € 850 € 39.000 x x J X

52 De Kampen Kans Water op straat Burg Heijsingel 11 Diameterverruiming 16120 - 16118 400 600 40 € 850 € 36.000 x x J X

52 De Kampen Kans Water op straat Burg Heijsingel 11 Diameterverruiming 16120 - 1654 400 600 68 € 850 € 60.000 x x J X

52 De Kampen Kans Water op straat Burg Heijsingel 11 Diameterverruiming 1652A - 1654 400 600 34 € 850 € 31.000 x x J X

52 De Kampen Kans Water op straat Burg Heijsingel 11 Diameterverruiming 1652 - 1652A 400 600 28,6 € 850 € 26.000 x x J X

52 De Kampen Kans Water op straat Burg Heijsingel 11 Diameterverruiming 1652b - 1652 400 600 7,6 € 850 € 8.000 x x J X

11 Verbreden drempel EOVS Burg. Heijsingel (dl =2,12 m) € 15.000 x x J X

52 De Kampen Kans Water op straat Burg Heijsingel 12 Afkoppelen Oostzijde De Kampen x x J veel afkoppelen nodig M11=kostenefficienter

52 De Kampen Kans1 Functioneren Systeem 13a Controle/aanpassen niveaumetingen in bemalingsgebied € 2.000 x x x x N X X geen hydraulische maatregel

52 De Kampen Kans1 Functioneren Systeem 13b Controle / monitoring ledigingstijd stelsel x x x x N X X geen hydraulische maatregel

53 De Maatjes Kans2 Functioneren Systeem 14 Controle putbodemhoogte en niveaumeting EOVS Groeperlaan € 1.000 x x x x N X X geen hydraulische maatregel

53 De Maatjes Kans Functioneren Systeem 15 Toevoegen EOVS 191600 aan meetnet € 5.000 x x x x N X X geen hydraulische maatregel

53 De Maatjes Szl1 laag 16a Verplaatsen lozingspunt EOVS 191600 naar BBL Boslaan € 25.000 x J X X geen hydraulische maatregel

53 De Maatjes Szl1 laag 16b Verlagen drempel EOVS 191600 naar 4,60 mNAP ALS 16a € 1.000 x J X X geen hydraulische maatregel

53 De Maatjes Szl6 Beheer laag 17 Laten vervallen RG Akkerwindelaan € 1.000 x N X X geen hydraulische maatregel
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54 Oosteinde Kans3 Functioneren Systeem 18 Controle niveaumeting RG Oosteinde € 1.000 x x x x N X X geen hydraulische maatregel

54 Oosteinde Kans Functioneren Systeem 19 Onderzoek omvang afvoerend oppervlak € 1.500 x x x N X X geen hydraulische maatregel

55 De Reebaan S-kp2 Reactietijd dwa laag 20a Maken noodoverlaat op gemengd OF 20b - 250 35 € 497 € 19.000 x N X X geen hydraulische maatregel

55 De Reebaan S-kp2 Reactietijd dwa laag 20b Verhogen onderhoudsfrequentie OF 20a € 4.500
x

N X X geen hydraulische maatregel, kosten op basis van € 300/jr, 15 

jaar lang

56 De Breehoek Szl3 Reactietijd dwa hoog 21a Maken noodoverlaat op oppervlaktewater OF 21b x N keuze voor 21b

56 De Breehoek Szl3 Reactietijd dwa hoog 21b Verhogen onderhoudsfrequentie OF 21a € 3.000
x

N X X geen hydraulische maatregel, kosten op basis van € 300/jr, 10 

jaar lang

56 De Breehoek S-kp3 Piekbelasting op opp.water laag 22 Aanpassen knijpcontructie retentie 'Renes' € 1.000 x x N X

57 De Heijhorst S-kp4 Piekbelasting op opp.water laag 23 Maken IOVS € 10.000 x x N X X geen hydraulische maatregel

57 De Heijhorst S-kp4 Piekbelasting op opp.water 24 Vergroten retentie x x N keuze voor 23

59 Hoofdgebied wos1 Wateroverlast Dorpsstraat hoog 25 Voortzetten afkoppelbeleid PM x x x N beleid, focus op gebieden zonder rwa

57 De Heijhorst S-kp4 Piekbelasting op opp.water hoog 26 Diameterverruiming 213030 - 213032 600 800 33,4 € 1.150 € 40.000 x x J X Uitvoeren in combinatie met rioolvervanging

59 Hoofdgebied wos1 Wateroverlast Dorpsstraat hoog 26 Diameterverruiming 213032 - 213020 600 800 46,1 € 1.150 € 55.000 x x J X Uitvoeren in combinatie met rioolvervanging

59 Hoofdgebied wos1 Wateroverlast Dorpsstraat hoog 26 Diameterverruiming 213020 - 213022 600 800 46,8 € 1.150 € 56.000 x x J X Uitvoeren in combinatie met rioolvervanging

59 Hoofdgebied wos1 Wateroverlast Dorpsstraat hoog 26 Diameterverruiming 213022 - 213024 600 800 28,1 € 1.150 € 34.000 x x J X Uitvoeren in combinatie met rioolvervanging

59 Hoofdgebied wos1 Wateroverlast Dorpsstraat hoog 26 Diameterverruiming 213024 - 213010 600 800 22,5 € 1.150 € 28.000 x x J X Uitvoeren in combinatie met rioolvervanging

59 Hoofdgebied wos1 Wateroverlast Dorpsstraat hoog 26 Diameterverruiming 213010 - 213002 600 800 34,3 € 1.150 € 41.000 x x J X Uitvoeren in combinatie met rioolvervanging

59 Hoofdgebied wos1 Wateroverlast Dorpsstraat hoog 26 Diameterverruiming 213002 - 213000 600 800 9,5 € 1.150 € 13.000 x x J X Uitvoeren in combinatie met rioolvervanging

Hoofdgebied wos1 Wateroverlast Dorpsstraat hoog 27 Diameterverruiming 113350 - 2007 500 600 68 € 850 € 60.000 x x J X Uitvoeren in combinatie met rioolvervanging

Hoofdgebied wos1 Wateroverlast Dorpsstraat hoog 27 Diameterverruiming 112040 - 113350 500 600 42,4 € 850 € 38.000 x x J X Riolering Lindenlaan is in 2014-2015 vervangen

59 Hoofdgebied wos1 Wateroverlast Dorpsstraat hoog 28 Maken IOVS tussen stuwgebied Vlieterweg en 

hoofdbemalingsgebied

€ 10.000
x

J X X

59 Hoofdgebied wos1 Wateroverlast Dorpsstraat hoog 29 Realiseren/verbeteren afvoer over straat 60 € 180 € 20.000 x x J X X Kosten voor lijngoot langs gedeelte trace

59 Hoofdgebied wos4 Wateroverlast Holevoetlaan laag 25 Voortzetten afkoppelbeleid PM x x x N beleid, focus op gebieden zonder rwa

59 Hoofdgebied wos4 Wateroverlast Holevoetlaan laag 30 Voorkomen toestroming over maaiveld x x J effect in model is gering

59 Hoofdgebied wos4 Wateroverlast Holevoetlaan laag 31 Realiseren/verbeteren afvoer over straat in rioolrenovatieproject x x J

59 Hoofdgebied wos5 Wateroverlast Willaerlaan middel 32 Realiseren/verbeteren afvoer over straat € 30.000 x x J X Aanpassen 6 locaties 200 m2, straatwerk €25/m2

59 Hoofdgebied wos6 Wateroverlast Eikenlaan middel 33 Realiseren/verbeteren afvoer over straat x x J vervalt, keuze is M47

59 Hoofdgebied wos6 Wateroverlast Eikenlaan middel 34 Dichtzetten Duiker Eikenlaan/Marktstraat x x x J vervalt, keuze is M47

59 Hoofdgebied wos6 Wateroverlast Eikenlaan middel 35 Aanbrengen leiding 112360 - 115222 x x J vervalt, keuze is M47

59 Hoofdgebied wos6 Wateroverlast Eikenlaan middel 36 Verlagen drempel BBB Marktstraat x x J vervalt, keuze is M47

middel 47 Rioolvervanging, afkoppelen en wegreconstructie Eikenlaan autonome maatregel, in voorbereiding J X X X

59 Hoofdgebied Szl2 Functioneren Systeem laag 37 Vervangen pomp SPVlieterweg/Nieuwstraat door doorlaat € 5.000 x N X X geen hydraulische maatregel

59 Hoofdgebied Szl7 Functioneren Systeem laag 38 Herstel doorlaat in stuwput 233540  Nieuwstraat € 1.000 x x N X X geen hydraulische maatregel

59 Hoofdgebied Kans4 Functioneren Systeem 39 Herstel stuwgebied S1 € 30.000 x x J X X geen hydraulische maatregel, 1 IOV en 1 Stuwput

59 Hoofdgebied Kans Functioneren Systeem 40 Verbeteren afvoerroute BBB Marktstraat en BBL Boslaan, 

diverse diameterverruimingen

x x N Uitvoeren als zich kansen voordoen, niet nader uitgewerkt

Kans Wateroverlast Divers 45 Afkoppelen Noordzijde J

Kans Wateroverlast Divers 46 Afkoppelen Zuidzijde J

60 Vijverlaan eo Szl4 Wateroverlast Koepellaan laag 41 Ontvangende watergang(en) extra schonen EN 41, 42, 44 € 3.000 x x N X X kosten op basis van € 300/jr, 10 jaar lang

60 Vijverlaan eo Szl4 Wateroverlast Koepellaan laag 42 Maken IOVS Koepellaan/ Nieuwstraat tussen put 214045 en 

223557a

EN 41, 42, 44 € 10.000 x x J X X

60 Vijverlaan eo Szl4 Wateroverlast Koepellaan laag 43 Vervangen nooduitlaat door EOVS x x J vervalt, geen effect

60 Vijverlaan eo Szl4 Wateroverlast Koepellaan laag 44 De pomp vervangen door stukje watergang EN 41, 42, 44 x x x N X X
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Bijlage VI – Toelichting maatregelen 

(50) Hogekamp Oost (vgs) 

Geen maatregelen 

(51) ’t Zwarteland (vgs+) 

Wateroverlast Glashorst / Industrielaan (wos 2) 

De wateroverlast in de Glashorst en Industrielaan heeft diverse oorzaken: 

 Door opstuwing in de watergang langs de Dreef stijgt het waterpeil tot ver boven de drempel van EOVS 136061. Dit belemmert de afvoer van de rwa-riolering (vgs) en de rwa-riolering (duiker) in Glashorst.  

 EOVS ’t Zwarteland (136130) is te smal. De overstortende straal bij bui 8 is 0,45 m. Hierdoor voert een deel van het regenwater af richting Glashorst in plaats van naar EOVS ‘t Zwarteland. 

 In een overstortsituatie voeren de dwa/gemengde riolering in de Glashorst en Industrielaan (laagste maaiveld ca. 4,75 mNAP) in noordelijke richting af naar EOVS Industrielaan (drempelhoogte 4,42 mNAP). De 

beschikbare ruimte (verval) tussen drempelhoogte en laagste maaiveld is klein, waardoor de druklijnen in Glashorst snel tot aan/boven maaiveld stijgen.  

Om de wateroverlast sterk te verminderen is een combinatie van maatregelen nodig. De maatregelen moeten/kunnen bestaan uit: 

(1a) Verruiming van de A-watergang vanaf de stuw tot aan het Valleikanaal; 

(1b) Aanpassen/verbreden of verwijderen van de stuw benedenstrooms van De Dreef; 

(1c) Verruiming van de B-watergang langs westzijde van de Dreef, inclusief eventueel verruimen duiker onder de Provinciale weg; 

(1e) Verruimen van twee duikers in de A-watergang vanaf de stuw tot aan het Valleikanaal; 

(1f t/m n) Verruimen benedenstroomse deel van de duiker in Glashorst; 

(2)  Verruimen van de rwa-riolering vanaf EOVS 136061 tot aan de kruising Glashorst – Het Zwarteland; 

(3, 4) Aanpassen/verlagen van EOVS ’t Zwarteland (uitvoeren als compacte overlaat en/of verbreden van de overstortdrempel); 

(5)  Terugstuwing vanuit de Industrielaan naar Glashorst beperken of voorkomen door de gemengde riolering in Glashorst in te richten als een apart bemalingsgebied (gemaal) of af te zonderen van het 

hoofdbemalingsgebied (terugslagklep/automatische schuif)6. 

Praktijkknelpunten – Functioneren systeem (Szl5) 

Uit meetgegevens blijkt dat op de dwa-riolering regenwateraansluitingen zitten, op de rwa-riolering is mogelijk dwa of drainage aangesloten.  

(6)  Onderzoek foutieve lozingen op dwa-riolering Glashorst en herstel; 

(7)  Onderzoek foutieve lozingen op rwa-riolering Het Zwarte Land en herstel (maatregel is uitgevoerd);  

Door de interne overstort (put 136022, zie figuur 19) kan een deel van de berging in het rwa-stelsel van ’t Zwarteland wegstromen naar de 

gemengde riolering, waarna dit water niet naar oppervlaktewater maar naar de zuivering wordt afgevoerd. De interne overstort kan worden 

dichtgezet (8). 

 

EOVS 2229 (vgs+ ;t Zwarteland, drempelhoogte 4,25 mNAP) en de gemengde overstort EOVS Industrielaan (drempelhoogte 4,42 mNAP) lozen op 

een watergang met een V-stuw (peil 4,01/4,31 mNAP). EOVS Industrielaan geeft het grootste debiet. De V-stuw zal daarom voornamelijk 

afvalwater, vermengd met regenwater, bergen. Dit kan overlast geven (stank/visuele verontreiniging). Omdat de brede overlaat op een hoogte zit 

van 4,31 mNAP, kan geborgen water in theorie via EOVS 2229 de regenwaterriolering van ’t Zwarteland in stromen. Oplossingsrichtingen: 

(9)  Aanpassen V-stuw en/of EOVS 2229 (maatregel vervalt) 

(10) Verplaatsen lozingspunt EOVS Industrielaan naar de watergang aan de noordzijde van De Dreef.  

(52) De Kampen 

Ledigingstijd gemengde riolering 

Met het verplaatsen van het lozingspunt van het ledigingsgemaal van BBB Marktstraat neemt de ledigingstijd van bemalingsgebied (52) De 

Kampen toe naar 19 uur. Dit is vrij lang, maar niet direct aanleiding tot het nemen van maatregelen. Wel is het verstandig om door analyse van 

meetgegevens te blijven monitoren of de aanpassing geen ongewenste neveneffecten heeft. 

Water op straat Burgemeester Heijsingel (S-kp1) 

In de Burg. Heijsingel / Rijnschoten wordt bij de hevige neerslagsituatie (28 juli 2014) water op straat berekend (0,15 – 0,2 m). Van deze locatie zijn geen klachten bekend. Indien zich kansen voordoen kan overwogen 

worden om: 

(11) De riolen naar EOVS Burg. Heijsingel te vergroten, de overstortdrempel van EOVS Burg. Heijsingel te vergroten en/of; 

(12) In deze omgeving af te koppelen (er moet zeer veel afgekoppeld worden om berekend water op straat terug te brengen). 

                                                 
6
  Er is een terugslagklep aanwezig in put 134601, maar deze werkt niet meer (staat open) 

figuur 19: Schema situatie ‘t Zwarteland 

 

EOVS 136061 

dh = 4,20 mNAP IOVS 136022 

dh = 3,58 mNAP 

RG ‘t Zwarteland 

EOVS 136130 

dh = 4,40 mNAP 

EOVS 2229 

dh = 4,25 mNAP 
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(53) De Maatjes (gem) 

Praktijkknelpunt – lozing op kwetsbaar water (Szl 1) 

Bij extreme neerslag of uitval van RG Doornboomspark treedt overstort 191600 (Boslaan/Fluitekruidlaan) in werking. Deze loost via regenwaterriolering 

in de Boslaan op kwetsbaar water. De lozing wordt opgeheven door het lozingspunt van de overstortleiding te verplaatsen (16a) naar de naast gelegen 

randvoorziening (deze is onderbenut).  

EOVS 191600 heeft een drempelhoogte van +4,75 mNAP. De andere overstort in het bemalingsgebied bevindt zich aan de Groeperlaan en heeft een 

drempelhoogte van 5,03 mNAP. De drempelhoogte van EOVS 191600 kan worden verlaagd naar ca. 4,60 mNAP (16b). De berging in bemalingsgebied 

(53) De Maatjes daalt dan van 362 naar 349 m3, maar de (niet voorbezonken) afvoer vanuit EOVS Groeperlaan neemt af. Naar verwachting is het effect 

van deze maatregel op de vuilemissie positief . 

 

Praktijkknelpunt – beheer (Szl 6) 

Het gemaal Akkerwindelaan gemaal heeft geen functie meer en kan daarom vervallen (17). 

Kansen 

Voor dit BWKP is voor alle deelgebieden een grote hoeveelheid basisgegevens verzameld. De basisgegevens 

zijn deels gebaseerd op algemene aannamen of gegevens. De volgende analyses/controles van 

meetgegevens kunnen meer duidelijkheid geven over de (betrouwbaarheid van) gegevens in dit BWKP: 

 Controle van de putbodemhoogte en instellingen van niveaumeter EOVS Groeperlaan (14); 

 Toevoegen van overstort 191600 (Boslaan/Fluitekruidlaan) aan het meetnet. 

(54) Oosteinde (gem)  

Voor dit BWKP is voor alle deelgebieden een grote hoeveelheid basisgegevens verzameld. De basisgegevens 

zijn deels gebaseerd op algemene aannamen of gegevens. Controle van de instellingen van de niveaumeting 

RG Oosteinde en/of onderzoek naar omvang aangesloten/afvoerend verhard oppervlak (18, 19) kan meer 

duidelijkheid geven over de (betrouwbaarheid van) gebruikte gegevens in het BWKP: 

(55) De Reebaan (gs) 

Reactietijd dwa-riolering 

De berekende reactietijd van bemalingsgebied Reebaan is 9 uur. In de praktijk lijkt de reactietijd langer te zijn. 

Overwogen kan worden op een noodoverlaatleiding te leggen tussen de putten B01 en D13 (20a). , zie figuur 

20. Als alternatief op deze maatregel kan overwogen worden om de (preventieve) onderhoudsfrequentie van het gemaal te verhogen (20b), om zo 

calamiteiten zo veel mogelijk te voorkomen.  

(56) De Breehoek (gs) 

Reactietijd dwa-riolering 

In bemalingsgebied De Breehoek is de berekende reactietijd 15 uur, maar dit lijkt in de praktijk minder te zijn. De afstand tot andere dwa-of gemengde 

riolering erg groot, waardoor het aanleggen van een noodoverlaatleiding (te) duur is. Overwogen kan worden om het gemaal een noodoverlaat te 

geven op de watergang, om te voorkomen dat afvalwater het Kulturhus in loopt (21a). Als alternatief op deze maatregel kan overwogen worden om de 

(preventieve) onderhoudsfrequentie van het gemaal te verhogen (21b), om zo calamiteiten zo veel mogelijk te voorkomen. 

Piekbelasting oppervlaktewater 

In de retentievijver van plan ‘Renes’ (56) kan de beoogde peilopzet van 0,8 m. niet worden bereikt. Bij een peilstijging van 0,4 m treedt de 

noodoverlaat in werking. Oplossing: aanpassen van de knijpconstructie/ uitstroomput retentie Renes (22), zie ook figuur 21. 

(57) De Heijhorst (gs) 

Piekbelasting oppervlaktewater 

Voor de afvoerende oppervlakken van gebied Heijhorst (57) kan de retentievijver Heijhorst voldoende water bergen. De retentievijver bergt echter, 

naast de extra afvoerende oppervlakken van de woningbouwlocatie, ook regenwater afkomstig uit straten waar is/wordt afgekoppeld. Door deze 

figuur 20: Oplossingsrichting reactietijd Reebaan 

 

Noodoverlaat met 

terugslagklep 

figuur 21: Schema situatie Breehoek 

 

RG Breehoek 

cap. 12 m
3
/uur 

Uitstroomput retentie Renes 

Doorlaat 150 mm dh = 4,40 mNAP 

Overlaat dl = 1,35 m, dh = 4,80 mNAP 

figuur 22: Oplossingsrichting piekbelasting retentie Heijhorst 

Knijpstuw 
3,90 / 4,47 mNAP 

Uitlaat 

Maken IOVS 
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lozingen daalt de relatieve bergingscapaciteit van Heijhorst naar 42 mm. De retentie zal daardoor sneller ‘vol’ zijn, waarna de brede overlaat in werking 

treedt. Wellicht doen zich kansen voor om in de toekomst in deze omgeving meer berging te realiseren (24) voor het bergen van afgekoppeld 

regenwater. 

De retentie kan in de huidige situatie niet bergen tot het peil van de noodoverlaat (4,47 mNAP), omdat het via regenwaterriolering vanaf een hoogte 

van 4,0 mNAP kan afvoeren naar watergangen aan de oostzijde van de Nieuwstraat. Dit kan worden opgelost door het maken van een interne 

overstort (23) in de regenwaterriolering, zie figuur 22. 

(58) De Gelderse Roos (gs) 

Geen knelpunten of kansen 

(59) Hoofdgebied (gemengd) 

Wateroverlast Dorpsstraat (wos 1) 

Om het risico op wateroverlast te verkleinen zijn de volgende maatregelen mogelijk, zie ook figuur 23: 

(25) Voortzetten van het afkoppelbeleid waardoor op termijn de drukopbouw in het aanvoerriool van het eindgemaal vermindert. In deelproject 2 kan 

worden bepaald hoeveel afgekoppeld moet worden om het restrisico te reduceren tot een gewenst niveau; 

(26, 27)Het verruimen van gemengde riolen op de in figuur 23 aangegeven locaties, bijvoorbeeld als zich een kans voordoet of als er andere 

ontwikkelingen zijn; 

(28) Het maken van een tweede interne overstort in de Dorpsstraat; 

(29) Aanpassen van de bovengrond om afvoer over straat mogelijk te maken.  

Wateroverlast Holevoetlaan (wos 4) 

De wateroverlast op de Holevoetlaan wordt veroorzaakt door plaatselijk lage maaiveldhoogten, gecombineerd met drukopbouw in de aanvoerleiding 

naar het eindgemaal. De aanvoerleiding is in 2009 gerelined en kan niet op korte of middellange termijn worden verruimd. In de Holevoetlaan is recent 

afgekoppeld en de riolering vervangen. Omdat het knelpunt niet veroorzaakt wordt door de riolering in de Holevoetlaan zelf, heeft het afkoppelen en de 

rioolvervanging nog geen effect op het risico op wateroverlast op deze locatie. Resterende oplossingsrichtingen zijn: 

(25)  Voortzetten van het afkoppelbeleid waardoor op termijn de drukopbouw in het aanvoerriool van het eindgemaal vermindert; 

(30) Voorkomen van toestroming over maaiveld richting de overlastlocatie, zie figuur 24; 

(31) Vergroten van de mogelijkheden voor afvoer over straat richting locaties waar het water niet tot overlast leidt. 

Wateroverlast Willaerlaan (wos 5) 

Op de overlastlocatie is het maaiveld plaatselijk laag. De afstanden naar de overstortlocaties Frans Halslaan, BBB Marktstraat en BBB Nieuwstraat 

zijn vrij lang. Aanpassen van de bovengrondse inrichting lijkt het meest effectief (32), zie figuur 25. Door het verwijderen van de kruisingsplateaus en 

het maken van een stroomgoot naar de vijver kan de wateroverlast op de Willaerlaan worden beperkt. Daarnaast helpt het voor de middellange en 

lange termijn om het afkoppelbeleid voort te zetten. 

Water op straat Eikenlaan en omgeving (wos 6) 

De wateroverlast op de Eikenlaan wordt veroorzaakt door:  

 Een gering verschil tussen het straatpeil ter plaatse (5,1 mNAP) en de hoogte van de externe overstort van BBB Marktstraat (4,71 mNAP); 

 Een relatief grote overstortende straal van EOVS BBB Markstraat (0,23 m bij bui 8); 

 Drukopbouw in de meest benedenstrooms gelegen rioolstrengen voor IOVS BBB Marktstraat (0,18 m bij bui 8). 

Mogelijke oplossingsrichtingen zijn, zie figuur 26: 

(25) Voortzetten van het afkoppelbeleid waardoor op termijn de drukopbouw en de overstortende straal van (het aanvoerriool van) het BBB 

Marktstraat vermindert; 

(33) Bovengrondse aanpassingen voor afvoer van water naar de watergang (dit wordt meegenomen in maatregel 47); 

(34)  Dichtzetten/verwijderen van de duiker onder de Eikenlaan ter hoogte van de Marktstraat. De afvoer van BBB Markstraat vindt dan plaats via de 

noordzijde (De Breelaan). Dit ontlast de watergang langs de Eikenlaan en het oppervlaktewater van de Eikenlaan blijft hierdoor schoner (deze 

maatregel vervalt); 

(35)  Aanbrengen van een leiding/IOVS tussen de putten 112360 en 115222 (dit wordt meventueel eegenomen in maatregel 47); 

(36) Verlagen drempelhoogte van EOVS BBB Marktstraat van 4,71 mNAP naar 4,59 mNAP. De drempelverlaging gaat gepaard met verlies aan 

berging in het BBB (deze maatregel vervalt). 

In 2018 bereidt gemeente Scherpenzeel plannen voor om de riolering in de Eikenlaan te vervangen en de aangesloten afvoerende oppervlakken af te 

koppelen (47).  

figuur 23: Oplossingsrichting wos Dorpsstraat 
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figuur 24: Oplossingsrichting wos Holevoetlaan 
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figuur 25: Oplossingsrichting wos Willaerlaan eo, met huidige maaiveldhoogten 
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Praktijkknelpunten 

RG Vlieterweg/Nieuwstraat verpompt het afvalwater van stuwgebied 59a over een interne drempel in de pompput. De pomp kan vervangen worden 

door een doorlaat (37). Hiermee kan worden bespaard op onderhouds- en energiekosten (Szl2). De interne drempel moet gehandhaafd blijven, het 

verwijderen ervan zou leiden tot een bergingsverlies van 190 m3 (0,4 mm), waarmee de vuilemissie naar oppervlaktewater (onnodig) zou kunnen 

toenemen. 

De doorlaat van de stuwput Nieuwstraat (put 233540) is in 2009 verruimd van 0,25 m. x 0,25 m. naar 0,75 m. x 0,75 m.. Als gevolg hiervan ‘stuwt’ de 

stuwput niet meer en wordt de beschikbare berging in de riolering minder goed benut (Szl7). Om de berging in het rioolstelsel (weer) beter te kunnen 

benutten moet de doorlaat worden hersteld (38). 

Kansen 

Het herstellen van stuwgebied S1 in het hoofdbemalingsgebied, zie figuur 27, verhoogt de onderdrempelberging met ca. 369 m3 (0,8 mm) (39). 

Mogelijk neemt hierdoor de afvoer naar BBL Boslaan toe en wordt de randvoorziening hierdoor beter benut. Door de extra berging en een betere 

benutting van BBL Boslaan zal de vuilemissie afnemen.  

(60) Vijverlaan (rwa)  

Praktijkknelpunt – Regenwaterafvoer Koepellaan / Vijverlaan 

Op de regenwaterriolering in het gebied Vijverlaan (60) is 2,4 ha. aangesloten. Het gemaal heeft een capaciteit van 58 m3/uur, of wel 2,4 mm/uur. De 

neerslagintensiteit van een ´normale´ of ´hevige´ bui is veel groter. Het vijverpeil zal dan stijgen en het water wordt tijdelijk geborgen. Volgens de 

berekeningen stijgt het vijverpeil bij bui 8 ca. 13 cm. De nooduitlaat werkt dan niet.  

Uit de rekenresultaten volgen geen mogelijke oorzaken voor het optreden van wateroverlast bij gemaaluitval. Bij gemaaluitval zal het peil in de vijver 

verder stijgen, waarna de nooduitlaat water gaat afvoeren. De nooduitlaat ligt voldoende laag om wateroverlast bij een normale bui te voorkomen. 

Mogelijk zit de uitlaatleiding gedeeltelijk verstopt of was de watergang op het moment van de wateroverlast (dicht) begroeid waardoor de afvoer vanuit 

de nooduitlaat (ernstig) werd beperkt. 

Er zijn diverse verbeteringsmogelijkheden om het oppervlaktewatergemaal te laten vervallen. Het watersysteem wordt daarmee robuuster en de 

energie- en gemaalonderhoudskosten zullen dalen: 

(41) Ontvangende watergang(en) voorafgaand aan perioden met hevige buien (mei – september) extra schonen; 

(42) Een interne overstort maken op de rwa-riolering in de Koepellaan/ Nieuwstraat. 

(43) Vervangen van de nooduitlaat door een externe overstort (deze maatregel vervalt) 

(44) De pomp vervangen door verlengen bestaande watergang. 

De bestaande watergang waarop het nieuwe deel moet aansluiten moet mogelijk worden aangepast. De werkzaamheden kunnen meegenomen 

worden bij de voorbereiding van bouwplan ’t Voort.  

(61) Schoonwatertracé – West 

Geen knelpunten of kansen 

(62) Schoonwatertracé – Oost + sportcomplex 

Geen knelpunten of kansen 

(63) RWA Doornboomspark 

Geen knelpunten of kansen 

figuur 26: Oplossingsrichting wos Eikenlaan 
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figuur 27: Stuw- en bemalingsgebieden BRP 2001 
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