Gestelde vragen bij presentatie water dorpsraad omtrent plan Hoge Wei – 09-11-2016
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

09-11-2016;
19.30uur;
Voorzieningenhart De Klif, Nijmegen-Noord;

Inleiding:
De experts hebben getracht zo goed als mogelijk de vragen te beantwoorden. Daarbij maken wij de
kanttekening dat het lastig is om de technische details los te laten en het eenvoudig in Jip en Janneke
taal uit te leggen. De antwoorden zijn telkens de schuingedrukte tekst. Indien wij vragen vergeten zijn
te beantwoorden horen wij dat graag, dan zullen wij deze zo goed als mogelijk beantwoorden. Indien
er n.a.v. deze antwoorden aanvullende vragen zijn horen wij dat graag.
Gestelde vragen:
1. Er zijn kort geleden aanpassingen gedaan in de uiterwaarde (bij de zomerdijk). Is dit
meegenomen in de berekeningen en heeft dit geen invloed op de gemaakte berekeningen?
De aanpassingen hebben betrekking op de waterhuishouding in de uiterwaarden. De
hydrologische effecten zijn echter in beeld gebracht voor een T10 hoogwatergolf (van de
Waal) waarbij de gehele uiterwaarden onder water staan. Onder deze hoogwatersituaties is
het waterbeheer in de uiterwaarden niet meer relevant.
2. Er staan nu vooral peilbuizen (voor de grondwaterstand te meten) in het plangebied en maar
3 peilbuizen buiten het plangebied? Kan er ook verder buiten het plangebied gemonitord
gaan worden d.m.v. peilbuizen?
Zoals ook in het rapport aangegeven wordt aanbevolen om de hydrologische monitoring in
het projectgebied en in de directe omgeving voort te zetten zowel gedurende de uitvoering
van het project als daarna.
Qua waterbeleid staan verspreid over de gemeente peilbuizen. De locaties zijn zo gekozen (op
basis van peilvakken, bodemopbouw en grondwatertrappen) dat er middels de peilbuizen een
goed inzicht is in de grondwaterstanden. De vragen die er zijn aangaande grondwater kunnen
goed opgelost worden met de gegevens die we nu verkrijgen van de peilbuizen. Er is op dit
moment geen reden om meer peilbuizen te plaatsen omdat dit geen duidelijke meerwaarde
zou geven.
3. Wat is een cunet?
Een cunet is in dit geval het uitgegraven gedeelte waarin de grindkoffer met drainage wordt
aangelegd.
4. Hoe diep komt de hoofddrain te liggen? Doorsnijdt deze de kleilaag?
Het drainageniveau voor de hoofddrain is NAP +8,2 m tot NAP +8,3 m.
5. Idem voor de riolering?
De riolering komt op een hoogte van 8,40 m +NAP tot 7,39 m +NAP te liggen. Door aanleg
van de riolering zal de kleilaag op een aantal plekken ingesneden worden en mogelijk minder
dan 1,0 m klei resteren.
6. Wanneer de kleilaag wordt doorsneden, wordt de kleilaag dan weer hersteld? Zo ja, hoe?
Daar waar de drains komen te liggen en er insnijding in de kleilaag plaatsvindt kan de
kleilaag niet hersteld worden (de kleilaag wordt dan niet geheel doorsneden, maar
gedeeltelijk). Bij minder dan 1,0 m resterende kleidikte ter plaatse van bijvoorbeeld de
toekomstige riolering kunnen maatregelen worden getroffen in de vorm van bentonietmatten
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(zwelklei omhuld door geotextiel). Deze bentonietmatten zorgen ervoor dat de wand van de
rioolsleuf weer afgedicht is en geen extra kwelwater omhoog komt. De noodzaak en
eventuele toepassing hiervan wordt in de civieltechnische ontwerpfase in samenspraak met
RHDHV, gemeente en waterschap nader uitgewerkt.
7. Er zijn de laatste jaren steeds meer hoosbuien. Het klimaat lijkt te zijn veranderd? Is hier
rekening mee gehouden in de berekening?
De gehanteerde normen voor de buien zijn nog steeds de gangbare normen. Jaren geleden is
al, op basis van de toen gepresenteerde klimaatscenario’s van het KNMI, de toevoeging
‘+10%’ aan de buienreeksen van Buishands & Velds toegevoegd. Het ‘klimaatscenario’ lijkt
echter in het huidig weerbeeld werkelijkheid geworden (waarbij dit plan dan nog steeds
voldoet). Ons uitgangspunt is (evenals die van het waterschap) om de normbuien op alle
plangebieden binnen het werkgebied van het waterschap te hanteren.
8. Men ziet de laatste tijd op het nieuws dat er regelmatig wijken overstromen. Is er rekening
mee gehouden in de berekeningen dat dat hier niet kan gebeuren? Zo ja, hoe?
Binnen het woningbouwplan Hoge Wei is gerekend met de vigerende normen en huidige
inzichten. Hierdoor kan men spreken van een wijk met een robuust hemelwateropvangsysteem. Dit in tegenstelling tot gemiddelde bestaande wijken, waarin (bij de oprichting
ervan) minder aandacht was besteedt aan opvang en verwerking van extreme regenbuien.
Daarnaast is het vloerpeil van de woningen op minimaal 0,25 m boven het wegpeil gelegen.
Hierdoor kan in geval van extreme situaties water tijdelijk op maaiveld staan zonder dat
water direct de woningen binnen stroomt.
9. Klopt het dat de drain – welke op sommige plaatsen de oude watergangen gaat vervangen minder diep ligt dan de onderkant van de oude watergangen? Zo ja, waarom? Dit zou toch
qua waterproblematiek op dezelfde hoogte moeten liggen?
Het drainageniveau voor de hoofddrain is ingesteld op NAP +8,2 m tot NAP +8,3 m en dit is
gelijk aan het drainageniveau (waterpeil) van de huidige kwelsloot.
10. Doordat het plangebied wordt opgehoogd ontstaat er meer druk op de ondergrond
(“indikking”). Kan hierdoor de waterdruk verplaatsen naar de randen van het plangebied en
wellicht naar de percelen van de omwonenden lopen waardoor bij hun de grondwaterstand
stijgt?
Als gevolg van de ophooglaag neemt de druk toe op de bestaande deklaag en kan deze
inklinken. Dit kan er toe leiden dat de weerstand in de deklaag toeneemt. De gevolgen van de
toename van deze weerstand zijn met het model in beeld gebracht. Hiervoor is uitgegaan van
een verdubbeling van de huidige weerstand (worst case aanname). Als gevolg van de
inklinking van de klei en de te verwachten toename van de weerstand neemt de stijghoogte
onder de deklaag iets toe tijdens een hoogwatersituatie. De verandering varieert tussen de 1
en 7 cm. Omdat de hoogwatergolf een beperkte tijdsduur heeft (3 weken) werkt de verhoging
van de stijghoogte echter niet door in het niveau van de grondwaterstand. Waarom niet? De
aanleg van de hoofdrain en de randdrain heeft een dominanter effect en zorgt ten opzichte
van de huidige situatie voor een verlaging van de grondwaterstand (zie figuur 5.14). Als
gevolg van de toename van de weerstand van de klei neemt daarnaast de kwelflux tijdens de
hoogwatersituatie af. Als gevolg hiervan komt er minder water in de ophooglaag en hoeft er
minder water te worden gedraineerd ten opzichte van de berekende situatie zonder
inklinking. Dit betekent samenvattend dat een inklinking van klei (met een toename van de
weerstand) als gevolg van het aanbrengen van de ophooglaag tijdens een hoogwatersituatie
geen nadelig hydrologisch effect voor de omgeving van het plangebied tot gevolg heeft.
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Aanvulling vanuit Klok: “Bovenstaande is nogal erg technisch omschreven. Indien hier nog veel vragen uit komen,
zullen wij samen met HasKoning trachten hier een meer eenvoudige uitleg aan geven (Jip en Janneke taal)”.

11. Aanvulling op bovenstaande vraag: Indien het geen problemen oplevert bij de direct
omwonenden, kan het dan wel problemen veroorzaken bij verder gelegen panden?
Bijvoorbeeld op 70 tot 100mtr afstand van het plan.
Zoals hierboven aangegeven is dit effect modelmatig in beeld gebracht tijdens een
hoogwatersituatie. De geringe verhoging van de stijghoogte werkt niet door in het niveau van
de grondwaterstand omdat de hoogwatergolf een beperkte tijdsduur heeft (3 weken). Ook
niet op 70 tot 100 m van het plangebied.
12. Sommige woningen welke om het plan gelegen zijn, zijn niet op palen gefundeerd, maar
gewoon op zand. Daarnaast kan het zijn dat hierdoor – bij deze woningen – de kleilaag
incidenteel is doorbroken. Kan de ophoging van het nieuwe plan hier problemen
veroorzaken? En zo ja, in welke mate?
Bij de uitwerking van plan Hoge Wei is het uitgangspunt “hydrologisch neutraal bouwen”
gehanteerd. Dit betekent dat ten opzichte van de huidige situatie geen extra kwel mag
worden aangetrokken en dat er geen nadelige grondwaterstandsveranderingen mogen
optreden. Bij de uitwerking van het waterhuishoudkundig ontwerp is gebruik gemaakt van
het grondwatermodel en is rekening gehouden met de gebiedskarakteristieken (kwel en
zandbanen) en zijn mitigerende maatregelen (ophogen, draineren) opgenomen om
(grond)waterneutraal te bouwen.
Daar waar de kleilaag doorbroken is kunnen tijdens hoogwatersituaties van de Waal
wateroverlastsituaties ontstaan. Dit is nu het geval en zal in de toekomst ook zo zijn. De
relatieve effecten zijn in beeld gebracht en hieruit blijkt dat de ontwikkeling geen nadelige
grondwaterstandveranderingen voor de omgeving veroorzaakt.
13. Zorgen de nieuwe woningen voor extra druk op het grondwater en dat dit water hierdoor
naar de planranden wordt gedrukt?
Zie hiervoor het antwoord op vraag 11
14. De woningen worden op palen gefundeerd. Dan wordt toch de kleilaag doorbroken? Gaat dit
goed?
De kleilaag wordt doorbroken maar gelijktijdig weer opgevuld door de paal. Hierdoor
ontstaat geen kortsluitstroming.
15. Er wordt een paar keer gezegd door HasKoning dat de stijghoogte groter gaat worden?
Levert dit problemen op voor de omgeving? Stijgt de grondwaterstand hierdoor in de
omgeving?
Een geringe toename van de stijghoogte heeft alleen betrekking op de situatie van
dijkversterking en de situatie van inklinking van de deklaag. Dit zijn twee scenario´s die zijn
beschreven in de rapportage (hoofdstuk 5). Hierbij is ook beschreven dat de verhoging van de
stijghoogte echter niet doorwerkt in het niveau van de grondwaterstand omdat de
hoogwatergolf een beperkte tijdsduur heeft (3 weken). De aanleg van de hoofdrain en de
randdrain heeft een dominanter effect en zorgt ten opzichte van de huidige situatie voor een
verlaging van de grondwaterstand in beide scenario´s. Als gevolg van de toename van de
weerstand van de klei neemt daarnaast de kwelflux tijdens de hoogwatersituatie af. Als
gevolg hiervan komt er minder water in de ophooglaag en hoeft er minder water te worden
gedraineerd ten opzichte van de berekende situatie zonder inklinking. Dit betekent
samenvattend dat de geringe toename van de stijghoogte tijdens de hoogwatergolf geen
verhoging van de grondwaterstand tot gevolg heeft.
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16. Hoe vaak gaat de gemeente de drains inspecteren?
De drainagesystemen hebben in de (grond-)waterhuishouding gedurende situaties met hoge
rivierstanden een cruciale functie. Het is daarom nodig het functioneren van de drainage te
borgen. Aan de betrokken partijen wordt geadviseerd om de werkwijze voor onderhoud en
wijze van monitoring vast te leggen in een meerjarig onderhouds- en monitoringsplan. Op
deze wijze wordt het risico op wateroverlast ten gevolge van disfunctioneren van de drainage
verminderd. Het onderhoudsplan moet nog uitgewerkt worden, over de frequentie waarmee
de inspectie plaatsvindt, is nog niets te zeggen.
17. Wat vindt het Waterschap van deze rapporten? Zijn zij wel kritisch geweest?
Het Waterschap heeft tijdens het gehele traject meegelopen en is zeer kritisch geweest op het
ontwerp, het onderzoek en de rapporten. Zij heeft de rapportages meerdere malen
beoordeeld en goedgekeurd.
18. Idem voor de gemeente (SWECO)?
De gemeente heeft de rapporten door en onafhankelijk partij, Sweco (voorheen Grontmij),
laten toetsen. Na een aantal kritische vragen en de toelichting daarop van RHDHV
concludeert Sweco dat het watersysteem voldoende robuust wordt aangelegd om
“hydrologisch neutraal” te bouwen.
19. Kan er onderzoek gedaan worden omtrent het stedenbouwkundig plan i.r.t. de lichtinval op
de belenende percelen (zonnestudie)?
Wij hebben dit laten maken o.b.v. het stedenbouwkundig plan. Zie bijlage.
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