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Samenvatting 
In Zwanenburg is in de maanden juli en augustus dit jaar enkele malen kort achter elkaar 
sprake geweest van wateroverlast na hevige neerslag. Met name de omgeving 
Kastanjelaan, Marialaan, Populierenlaan en Sparrenlaan had de ergste overlast door de lage 
ligging en de hoeveelheid verharding, waarbij ook water in huizen, een zorgcentrum en de 
brandweerkazerne naar binnen is gelopen. In de afgelopen jaren is er in de 
basisrioleringsplannen en andere rioleringsadviezen diverse malen ingegaan op de 
problemen in deze kern. Er zijn maatregelen voorgesteld, waarvan sommige (deels) zijn 
uitgevoerd. Met het Hoogheemraadschap Rijnland als adviseur is er eind augustus 2014 
gestart met het onderzoeken van de problemen en het ontwikkelen van mogelijke 
oplossingen. Mede op basis van (externe) advisering stellen wij maatregelen voor om de 
wateroverlast in Zwanenbrug aan te pakken, rekening houdend met de bijzondere situatie in 
Zwanenburg en nieuwe klimatologische omstandigheden. 

Inleiding 
De gezamenlijke wateropgave van Haarlemmermeer en Rijnland bestaat uit de volgende 
vier thema's: 
- voorkomen watertekort 
- schoon water 
- droge voeten 
- verwerken van afvalwater 

Waterplan Haarlemmermeer 
In de Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030 wordt de 
gezamenlijke ambitie van de gemeente en het hoogheemraadschap weergegeven voor deze 
thema's. Onderdeel van de samenwerkingsagenda is het Waterplan Haarlemmermeer 2015-
2030 dat aangeeft met welke maatregelen we onze ambitie willen bereiken. Daarnaast 
benoemt de agenda alle waterthema's waar de gemeente zich mee bezig houdt. De ambitie 
en het beleid voor deze thema's is vastgesteld in de Structuurvisie Haarlemmermeer. 
De belangrijkste ambitie is het ontwikkelen van een robuust, duurzaam, klimaatbestendig 
watersysteem. De ambities die daaraan bijdragen zijn het creëren van meer ruimte voor 
water, het toepassen van flexibel peilbeheer, de verbetering van de waterkwaliteit en 
ecologie, het doelmatig beheren van grondwater en het anders omgaan met regen- en 
afvalwater. Deze laatste ambitie betekent o.a. het scheiden van vuil en schoon afvalwater en 
het tijdelijk bergen van water om extreme neerslag op te vangen. De hier geschetste 
problematiek van Zwanenburg valt onder deze ambitie. 
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Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 
De functie van riolering is het beschermen van de volksgezondheid, het tegengaan van 
wateroverlast en het beschermen van het milieu. Vanwege het belang van de functie van 
riolering, de economische waarde van het rioolstelsel en de interacties tussen riolering, 
wegen en groen, is het voor de gemeente van belang een goede integrale beleidsafweging 
te maken tussen riolering, wegen en groen. 
Het vigerende gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een verbreed gemeentelijk rioleringsplan 
(VGRP) waarmee invulling wordt gegeven aan de drie zorgplichten. Het VGRP geeft de 
hoofdlijn van het riolerings-, hemelwater- en grondwaterbeleid weer. Dit plan heeft een 
beleidsmatig en strategisch karakter. 
Het waterplan en het GRP zijn de basis voor alle werkzaamheden met betrekking tot water 
in de gemeente Haarlemmermeer. Dit advies maakt onderdeel uit van het waterplan. De 
beschreven maatregelen zullen waar mogelijk worden opgenomen in het GRP. 

Context 
Toetsing van buien 
In de Leidraad Riolering die in heel Nederland wordt gebruikt voor ontwerp en toetsing van 
riolering worden verschillende buien voorgesteld, die kunnen worden gebruikt als 
rekenmethode voor het ontwerpen van rioleringen. De buien genummerd van 1 tot en met 10 
verschillen in herhalingstijden (vier keer per jaar tot één maal per tien jaar) en in vorm. 
Bui 08 wordt in Nederland over het algemeen gebruikt om rioolstelsels door te rekenen voor 
water-op-straat. In verreweg de meeste gevallen zal een rioolstelsel dat hieraan voldoet 
geen wateroverlast veroorzaken. In Zwanenburg rekenen we in dit voorstel met bui 08, 09 en 
10 in verband met de bijzondere situatie in Zwanenburg, omdat er woningen lager liggen dan 
de weg. In de toekomst zullen mogelijk andere normen gehanteerd moeten worden gelet op 
de klimatologische veranderingen in de wereld. 

In de onderstaande tabel zijn de buien beschreven die voor het onderzoek naar 
wateroverlast in Zwanenburg zijn gebruikt. 

Buinummer. Herhalingstijd (in Hoeveelheid Duur mm/uur 
jaren) (mm) (min.) 

08 2 19,8 60 19,8 
09 5 29,4 60 29,4 
10 10 35,7 45 47,6 

Deze buien zijn zo opgebouwd, kort en hevig, dat zij maximaal effect hebben op de riolering. 
Echter, omdat ze zo kort duren is het effect op oppervlaktewater relatief beperkt. In het geval 
van Zwanenburg waar peilstijgingen in het oppervlaktewater cruciaal zijn voor de afvoer van 
regenwater uit het gebied, is het ook nodig te kijken naar wat langduriger maar minder 
hevige buien. Bij de buien van 27 en 28 juli 2014 is in Zwanenburg in ruim acht uur circa 75 
mm neerslag terecht gekomen. Als gevolg van de langdurige neerslag is het 
oppervlaktewaterpeil in de Utocht zo sterk gestegen, dat het riool ook niet goed meer kan 
werken, waardoor het totale effect voor Zwanenburg tamelijk desastreus is geweest. 

Mogelijke oorzaken van wateroverlast in Zwanenburg 
Hemelwater dat bij neerslag naar beneden komt, wordt bij onverhard oppervlak in de bodem, 
opgenomen. Dit water wordt via het grondwater in de bodem afgevoerd naar het 
oppervlaktewater; naar sloten, greppels en tochten. In Zwanenburg komt dit water vooral uit 
in de Utocht ten zuiden van het dorp. Bij verhard oppervlak, zoals asfalt of tegels, wordt het 
water van het oppervlak afgevoerd naar het riool via putten, kolken en duikers. 
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Als de grondwaterstand te hoog is of de riolen en tochten te vol zitten, kan er geen water 
meer afgevoerd worden en blijft het op het oppervlak liggen, straten blijven onder water 
staan en mensen krijgen in hun tuinen en huizen last van wateroverlast. 

De straten van Zwanenburg, die afgelopen zomer een aantal malen te maken hebben gehad 
met extreme wateroverlast, zijn grotendeels voorzien van een gemengd rioolstelsel. Dat wil 
zeggen dat huishoudelijk afvalwater en neerslag gezamenlijk in één buis worden afgevoerd. 
In de eerste plaats stroomt het water naar een gemaal dat vervolgens het water naar de 
afvalwater zuivering installatie (AWZI) verpompt. Als de riolering helemaal vol zit zal het 
overige water via zogenoemde overstorten in sloten en tochten (oppervlaktewater) stromen. 
De capaciteit van de rioolbuizen en van het gemaal is relatief beperkt; tijdens een hevige bui 
van bijvoorbeeld 20 mm in een uur (dit is een bui die theoretisch één maal per twee jaar 
valt), wordt in het riool in Zwanenburg voor het gebied bij de Marialaan/Kastanjelaan circa 6 
mm neerslag opgeslagen en 1,5 mm weggepompt naar de zuivering. De overige 12,5 mm 
wordt via de overstorten op oppervlaktewater geloosd. 

riolering transport awzi 
afval waterzuivering Installatie 

Afbeelding 1: principe afwatering gemengde riolering. 

Functioneren gemengde riolering 
Onder droog weer omstandigheden wordt het afvalwater van woningen en bedrijven ingezameld 
via het gemengde riool in de straat. Het afvalwater stroomt naar het laagste punt in het riool 
waar een gemaal staat dat het afvalwater naar de zuiveringsinrichting verpompt. Als het begint 
te regenen zal doorgaans een grotere pomp in het gemaal bijgeschakeld worden. 
Gemaalcapaciteiten zijn relatief beperkt ten opzichte van de hoeveelheden neerslag die vallen 
(meestal is de maximale capaciteit 0,7 mm/uur). Bij een hogere neerslag dan de 
gemaalcapaciteit vult het rioolstelsel zich snel. Na doorgaans 6 of 7 mm neerslag zit het 
rioolstelsel vol en dan treden de overstorten in werking (zie afb 1.). Via de overstorten wordt het 
overschot aan verdund afvalwater geloosd op oppervlaktewater. Door een uitgekiend ontwerp 
van leidingdiameters, gemaalcapaciteiten en overstorten wordt wateroverlast zelfs bij hevige 
neerslag voorkomen. Als de neerslaghoeveelheid extreem is of de intensiteit zeer groot dan kan 
water-op-straat ontstaan. Gemengde rioolstelsels worden zo gedimensioneerd dat bij een bui 
met een herhalingstijd van 2 jaar net geen water-op-straat ontstaat. 
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In het GRP is er van uitgegaan dat de schoonwaterleidingen vrije uitstroom naar het 
oppervlaktewater hebben. Uit de nieuwe berekeningen blijkt dat de waterstanden van het 
oppervlaktewater en het schoonwaterriool stijgen als gevolg van aanvoer vanuit het 
rioolstelsel, waardoor vrije uitstroming niet meer mogelijk is. Dit zorgt voor een beperking 
van de afvoer uit de riolering waardoor water-op-straat zal toenemen. 
De overlast in Zwanenburg heeft, naast de wel zeer extreme neerslag in de zomer van 2014 
drie oorzaken. Hieronder wordt kort ingegaan op deze oorzaken. 

A. Verzakking 
Als een rioolstelsel goed is aangelegd stijgt de waterstand in het riool tijdens deze bui 
nergens hoger dan het maaiveld. Problemen ontstaan als het maaiveld is verzakt. Dan zal 
het water op die plaatsen via putten en kolken op straat komen. Meestal staan woningen 
hoger dan het straatpeil. Als er dan tijdelijk water op straat komt is dat hinderlijk maar niet 
onoverkomelijk. In het geval van Zwanenburg is de straat ter hoogte van het kruispunt 
Marialaan/Kastanjelaan decimeters lager dan de omgeving en ligt een aantal woningen nog 
lager dan de straat. Dit zorgt ervoor dat water op straat vrijwel direct ook water in de woning 
tot gevolg heeft, vooral in kruipruimtes. 

B. Stijging in het oppervlaktewater 
Bij de hevige wat langduriger buien die afgelopen zomer zijn gevallen stroomt er via de 
overstorten zoveel water naar de Utocht dat ook daar significante peilstijgingen in ontstaan. 
Door die peilstijgingen kunnen de overstorten niet meer goed werken wat als gevolg heeft 
dat de waterstanden in de riolering en dus ook op straat extra stijgen. 

C. Water over straat 
Een extra probleem in de buurt van het kruispunt Marialaan/Kastanjelaan is dat het kruispunt 
en de onmiddellijke omgeving flink lager zijn dan straten verderop. Het gevolg is dat het 
kruispunt bij hevige neerslag een flinke extra hoeveelheid water te verwerken krijgt dat over 
straat vanuit het omliggend gebied daar naar toe loopt. Op basis van modelberekeningen 
wordt geschat dat er twee tot drie maal de totale inhoud van het rioolstelsel (12-18 mm) over 
straat naar het al overbelaste kruispunt is gelopen. 

VA. 

Afbeelding 2: Verzakking of lager gelegen maaiveld. 

In het gebied "De Weeren" is ook sprake van wateroverlast. Door de grootte van het gebied 
en het ontbreken van veel relevante actuele gegevens, zoals de bestaande aansluitingen 
van de hemelwaterafvoeren, is voor een goede analyse van de problematiek voor dit gebied 
meer tijd benodigd. Dit valt buiten de scope van dit voorstel, maar zal in het eerste kwartaal 
van 2015 opgepakt worden. 
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Oplossingen 
Vanaf 25 augustus jl. is een organisatiestructuur rondom wateroverlast Zwanenburg 
opgezet, met een stuurgroep, projectgroep en een technische werkgroep. Diezelfde dag is er 
een noodvoorziening aangelegd in het gebied Kastanjelaan- Marialaan. Aan het 
Hoogheemraadschap van Rijnland is gevraagd een adviesrol op zich te nemen in de 
projectgroep en de technische werkgroep. 

Tijdelijke oplossing 
Op 25 augustus is er een noodvoorziening aangelegd in het gebied Kastanjelaan- Marialaan. 
Het systeem met daarin een pomp heeft proefgedraaid en staat nu stand-by in geval van 
een nieuwe noodsituatie. Binnen 2 uur kunnen hierin de pompen en slangen gehangen 
worden om het teveel aan water weg te pompen. 

Acties afgelopen jaar 
De volgende acties zijn door de projectorganisatie uitgevoerd. 
Alle belangrijke putten en leidingen zijn gecontroleerd en schoongemaakt. 
Er is een communicatieplan opgesteld waarmee via diverse media en middelen 
gecommuniceerd wordt naar bewoners en andere belanghebbenden. 
Ook zijn er "keukentafelgesprekken" geweest met bedrijven en bewoners, is er een 
bewonersavond georganiseerd, een begeleidingscommissie met bewoners uit het getroffen 
gebied opgericht en is er een periodiek overleg gestart over de voorgestelde mogelijke 
maatregelen, waarbij ook de dorpsraad Zwanenburg- Halfweg betrokken is. Uit de vele 
gesprekken met inwoners is veel waardevolle historische informatie verzameld. Ook zijn er 
verbetermaatregelen voor kruipruimten onderzocht. 
Daarnaast is een actieplan opgesteld, wat te doen bij wateroverlast voor tijdelijke 
noodsituaties. De Brandweer inclusief omliggende kazernes zijn op de hoogte van dit 
actieplan. 

Structurele oplossing 
Jan Hartemink is een externe adviseur, die door de gemeente is gevraagd om samen met 
adviesbureau Witteveen en Bos met een definitief plan te komen om de problemen in 
Zwanenburg aan te pakken. Aan de adviseurs is gevraagd de maatregelen uit het 
Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) nader te beschouwen aan de hand van nieuwe 
gegevens. 
Van het hele gebied zijn gegevens verzameld, zoals tekeningen van het riool- en 
oppervlaktewater systeem, weersinformatie, lopende projecten, afstroomgebied 
oppervlaktewater, peilvakken en peilhoogtes en stuwen en gemalen. In het hele gebied zijn 
hoogtemetingen uitgevoerd. Het rekenmodel van de gemeente is geoptimaliseerd en met het 
rekenmodel van het Hoogeheemraadschap van Rijnland afgestemd. Daarnaast is het 
rekenmodel uitgebreid met hoogteverschillen van het maaiveld en het effect van water dat 
over maaiveld afstroomt. Ook is het rekenmodel getoetst aan de meetresultaten van de 
extreme regenbuien van afgelopen zomer. Alle voorgestelde maatregelen zijn afzonderlijk en 
in samenhang in dit rekenmodel getoetst, met als resultaat het advies om een viertal sets 
van maatregelen te realiseren. 

Scenario's 
Om de wateroverlast in Zwanenburg te verminderen is een aantal maatregelscenario's 
opgesteld door de werkgroep en de externe adviseurs. De scenario's zijn besproken met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland in haar adviseursrol, begeleidingscommissie 
wateroverlast Zwanenburg, Ondernemersvereniging "De Weeren" en Dorpsraad 
Zwanenburg- Halfweg. Alle uitkomsten van de laatste berekeningen zijn hierin verwerkt. 
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De scenario's bestaan uit: 
Tijdelijke afvoer Kastanje- en Marialaan (tijdelijke noodmaatregel); 
Bufferbassin in de Marialaan of Domineeslaan; 
Project Domineeslaan; 
a verhogen van afvoer capaciteit; 
b dubbel stelsel aanleggen (bedrijventerrein en woonwijk); 
Utocht terugbrengen in oude staat; 
Lindenlaan en buffer rondom park aanbrengen; 
Buffer in oppervlaktewater door uitbreiding tochten; 
a verbreding tocht Troelstralaan; 
b verplaatsen stuw Troelstralaan; 
c verbinding maken met tocht langs de Uweg; 
Aanpassen stuw Utocht; 
Uitbreiding oppervlaktewater De Weeren; 
Nader te onderzoeken maatregelen (onder meer aan woningen en tuinen) ten behoeve 

van de wateroverlast in de Marialaan/Kastanjelaan en omgeving (ook wel "De Kuil" 
genoemd). 

De maatregelen staan in afbeelding 3 aangegeven. De maatregelen zijn in het aangepaste 
rioolmodel opgenomen om het effect van iedere maatregel afzonderlijk te bepalen. 
Vervolgens zijn maatregelen gecombineerd om wateroverlast/water-op-straat te verminderen 
waarbij getoetst is in hoeverre de overlast wordt verminderd bij verschillende buien. Ook is 
gekeken wat het effect van de maatregelen is bij de buien die op 27 en 28 juli zijn gevallen. 

Afbeelding 3; Maatregelen. 

In bijlage 1 zit een complete set met de scenario's. Hierin wordt in één overzicht het effect, 
planning en de voor- en nadelen weergegeven. 
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Advies 
Uit het onderzoek naar de maatregelen om wateroverlast in Zwanenburg zo mogelijk op te 
heffen komt het volgende advies naar voren: 
1. Domineeslaan (scenario 3) 

Het verbeteren van de afvoercapaciteit van de Domineeslaan leidt er toe dat de 
waterstand op de kruising Marialaan/Kastanjelaan afneemt. Om de afvoercapaciteit te 
verhogen wordt een parallelleiding aangelegd. Ook de overstorten worden in dit gebied 
aangepast. 

2. Lindenlaan en buffer rondom park (scenario 5) 
Rioolverruimingen in de Lindenlaan verbeteren de afvoer. Dit leidt ertoe dat het water 
sneller wordt afgevoerd. Wij adviseren ook de berging in het park te vergroten en de 
lange duiker richting de tocht langs de Troelstralaan te vervangen voor een open 
watergang. Ook kan gedacht worden aan een (gedeeltelijke) maaiveldverlaging in het 
park (C). 

3. Verbreden tocht langs Troelstralaan (scenario 6). 
Ten zuiden van de tocht langs de Troelstralaan is de gemeente Haarlemmermeer 
eigenaar van een strook grond van 7 meter breed. Dit stuk grond kan gebruikt worden om 
berging van water te creëren (A). Ook is het advies om de stuw in deze tocht te 
verwijderen (B). Daarnaast adviseren wij de verbinding te herstellen tussen de tocht 
langs de Troelstralaan en de tocht langs de Uweg (C). 
Deze maatregel wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland opgepakt. 

Na uitvoering van deze 3 maatregelen blijft er nog steeds water op straat staan in het gebied 
Marialaan/ Kastanjelaan. Om te voorkomen dat het water in de woningen komt, is 
aanvullend onderzoek nodig naar passende maatregelen. De komende drie maanden 
worden alternatieven onderzocht om deze overlast te minimaliseren. Aangezien het gaat 
over openbare buitenruimte, maar ook over particuliere gronden, woningen en tuinen worden 
deze alternatieven samen met de bewoners van het gebied besproken en onderzocht. Voor 
dit gebied kiezen wij voor maatwerk per woning. 

4. Nader te onderzoeken maatregelen (onder meer aan woningen en tuinen) ten 
behoevevan de wateroverlast in de Marialaan/Kastanjelaan en omgeving (ook wel "De 
Kuil" genoemd). 

Maatregelen 1-3 kunnen deels tegelijkertijd worden uitgevoerd, maar het advies is om met 
de Domineeslaan te beginnen. 

Maatregelen Hoogheemraadschap Rijnland 
Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om de wateroverlast in 
Zwanenburg te verminderen. We hebben als overheden de opdracht om het wateroverlast 
probleem voor onze bewoners en bedrijven gezamenlijk op te lossen. 
Maatregelen die zij gaan uitvoeren zijn: 
- Onderzoeken of de stuwtocht langs de Troelstralaan verwijderd kan worden1 

- Het uitbaggeren van de tochten zoals weergegeven in bijlage 3 
Hierdoor worden de watergangen op diepte gebracht, waardoor de afvoercapaciteit ten 
opzichte van de huidige situatie wordt verbeterd. 

' Intentie is de stuw te venwijderen. Rijnland kan deze stuw echter niet zonder een inspraakprocedure verwijderen. 
Dit moet worden meegenomen in het nieuwe peilbesluit Haarlemmermeerpolder dat in 2015 wordt genomen. In dit 
peilbesluit onderzoeken wij gevolgen van het verwijderen van de stuw en de hierbij behorende peildaling voor het 
gebied, bijvoorbeeld de woningen aan de Dennenlaan. Hiema kunnen ook belanghebbenden hier nog op inspreken. 



onderwerp Maatregelen wateroverlast Zwanenburg 
Volgvel 8 

- Onderzoeken om een andere stuw (klepstuw) in de Utocht te plaatsen, waardoor het 
water vanuit Zwanenburg sneller kan worden afgevoerd. 

Met maatregelen 1-3 wordt het hele rioolstelsel in Zwanenburg verbeterd en is er bij een bui 
08 geen sprake meer van wateroverlast. Bij bui 09 en bui 10 is er nog steeds sprake van 
wateroverlast op straat en wateroverlast in de woningen, doordat de woningen circa 30 cm 
lager liggen dan de straat. Bij bui 09 gaat het om circa 10 cm water en bij bui 10 om 20-30 
cm water. 

Dekking 
De maatregelen 1 tot en met 3 zullen in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) en het 
Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 worden opgenomen. Bij de Voorjaarsrapportage 
2015 zal er een uitgewerkt dekkingsvoorstel voor alle vier de maatregelen voorgelegd 
worden. 

Planning 
In januari 2015 zal het raadsvoorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Na goedkeuring worden de gekozen scenario's omgezet in projecten. Een onderzoek naar 
maatregelen in het gebied Marialaan/Kastanjelaan en het gebied De Weeren wordt 
uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2015. 
Als de projecten zijn bepaald en zijn uitgezet binnen de ambtelijke organisatie, zal de 
procesorganisatie Wateroverlast Zwanenburg worden opgeheven. 

Voorstel Projecten 
De planning van de geadviseerde maatregelen is; 
Domineeslaan Start medio 2015 Oplevering eind 2015 
Lindenlaan en Park Start begin 2015 Oplevering medio 2016 
Tocht Troelstralaan Start begin 2015 Oplevering eind 2015 
Maatregelen Marialaan/Kastanjelaan Start begin 2015 Oplevering nader te bepalen 

afhankelijk van onderzoek. 

Belangrijk is dat de scenario's goed aansluiten bij het nieuwe Waterplan Haarlemmermeer 
en het geactualiseerde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Goed intern- en extern overleg is 
hierbij noodzakelijk. 

Fasering van de maatregelen is mede afhankelijk van de voortgang van de lopende 
bodemsanering ter hoogte van het noordelijk deel van de Domineeslaan. Bij gelijktijdige 
uitvoering moeten mogelijk beschermende maatregelen worden genomen om eventuele 
negatieve effecten op de sanering (zoals verspreiding van de verontreiniging) door 
grondwateronttrekking te voorkomen. 

Participatie en communicatie 
Communicatie is tijdens dit proces cruciaal gebleken. Bewoners en bedrijven zijn sceptisch 
en afwachtend. Bij de bewonersavond op 24 sept was er ook sprake van gelatenheid. 
Het is belangrijk dat we laten zien dat het probleem nu echt wordt aangepakt, door het snel 
uitvoeren van de maatregelen. Goede samenwerking met bewoners, bedrijven en de 
Dorpsraad Zwanenburg- Halfweg is hierbij noodzakelijk. 
Het cluster projecten is voortrekker in de coördinatie en de communicatie. Vervolgens gaat 
de communicatie via het gebiedsmanagement naar de bewoners. De communicatie naar de 
media verloopt via de gemeente. 
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Begeleidingscommissie wateroverlast Zwanenburg. 
Met deze commissie is er periodiek overleg. Zij zijn op de hoogte van onze acties en 
vervolgstappen. De concept scenario's zijn ook met hen besproken. Zij zijn tevreden over de 
aanpak en de snelheid van handelen. Ook fungeert de begeleidingscommissie als 
aanspreekpunt en platform voor de inwoners en bedrijven in het gebied. Belangrijk is dat we 
de kennis die aanwezig is onder de plaatselijke bevolking kunnen inzetten bij de verdere 
uitwerking van de maatregelen. 

Dorpsraad Zwanenburg -Halfweg 
Ook met de dorpsraad is er periodiek overleg. De Dorpsraad Zwanenburg- Halfweg heeft via 
het ondernemersoverleg Zwanenburg ondernemers van het bedrijventerrein De Weeren 
aangespoord om hun kennis met ons te delen en mee te denken over mogelijke oplossingen 
voor het bedrijventerrein. 

Ondernemersvereniging "De Weeren" 
Met de ondernemersvereniging De Weeren zal ook de komende periode het gebied De 
Weeren besproken worden. Hun kennis dien als input voor het onderzoek. 

Communicatiemiddelen 
Tijdens het proces zijn diverse middelen ingezet conform het communicatieplan. 
Het aantal aanmeldingen voor de digitale nieuwsbrief viel tegen. Daarom is vervolgens 
besloten om de communicatie te laten verlopen via de website (haarlemmermeer.nl/water) 
en de Informeer. Zo is een breder publiek bereikt. 
Na behandeling in het college zullen inwoners en bedrijven op de hoogte gesteld worden 
van de maatregelen die genomen gaan worden. Ook zal op korte termijn een 
informatieavond worden georganiseerd voor inwoners en bedrijven uit Zwanenburg. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. de maatregelen 1-3 (Domineeslaan, Lindenlaan en buffer rondom Park en Troelstralaan) 

uit te voeren; 
2. maatregel 4 (maatregelen in gebied Marialaan/Kastanjelaan) nader te onderzoeken; 
3. nader onderzoek uit te voeren naar de wateroverlast problemen in De Weeren; 
4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, / 
namens dezen, 
de porlefeuilfehbuders. 

Marj(||Nrp6têffens-van de Water John Nederstigt 

Bijlagen: 
1. Scenario's Zwanenburg 
2. Actieplan Aanpak wateroverlast Zwanenburg (bron: Wittev 
3. Tochten die in 2015 worden uitgebaggerd (bron Rijnland); 
4. Memo reactie Rijnland. 

in en Bos); 
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Bijlage 3: Overzicht tochten die worden uitgebaggerd in 2015 door Rijnland 

De groene watergangen worden vanaf juni 2015 gebaggerd. Dit betreft (voor de 
wateroverlast belangrijk) de Utocht, de watergang langs de Troelstralaan, de Uwegtocht en 
een deel van de watergang in De Weeren. Dit baggeren heeft niet tot gevolg dat we meer 
berging creëren, maar leidt wel tot betere doorstroming. 



Bijlage 1, Scenario’s Zwanenburg 
 
In totaal 8 scenario’s zijn uitgewerkt met het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
begeleidingscommissie wateroverlast Zwanenburg, Ondernemersvereniging “De Weeren” en de 
Dorpsraad Zwanenburg. Onderstaand de luchtfoto van het beschouwde gebied. 
 

 
 
Onderstand het  overzicht van de mogelijke Scenario’s en maatregelen; 
0 Uitstaande maatregelen; 
   a  overstorten aanpassen; 
  b persleidingen aanpassen; 
   c opschonen tochten Troelstralaan en IJtocht; 
1 Tijdelijke afvoer Kastanje- en Marialaan (tijdelijke noodmaatregel); 
2 Waterbassin gebied Marialaan realiseren en afpompen naar de Ringvaart. ; 

(dan wel alleen hemelwater) 
3 Project Domineeslaan; 
  a verhogen van afvoer capaciteit; 
  b  dubbel stelsel aanleggen (bedrijventerrein en woonwijk); 
4 IJtocht terugbrengen in oude staat; 
5 Verbinding Lindenlaan / Buffer park; 
6 Buffer uitbreiden tochten; 
   a verbreding tocht Troelstralaan; 
  b verplaatsen stuw Troelstralaan; 
  c verbinding maken met tocht langs de IJweg; 
7 Bufferzone in gebied creëren ten zuiden van Troelstralaan 
8 Uitbreiding oppervlaktewater De Weeren (scenario wordt later onderzocht); 
9  Nader te onderzoeken,  Maatregelen Woningen en Tuinen. 

  



1. Scenario 1 Tijdelijke afvoer Kastanjelaan en MariaLaan 
 
 
 

Maatregelen: 
Bestaande maatregelen optimaliseren voor een tijdelijke situatie. Vanaf retentiebassin een vaste 
leiding leggen door de Marialaan, over de dijk middels een portaal. Afwatering in de Ringvaart. In 
overleg met Rijnland wordt bepaald onder welke omstandigheden, lozen op de Ringvaart toelaatbaar 
is. De leiding gaat over privaat terrein. Hiervoor is een tijdelijke contract nodig om de tijdelijke situatie 
vast te leggen. De pomp slaat aan als het bassin grotendeels vol is. Het betreft een tijdelijke 
maatregel. 
 
Effect:   
• Wegpompen van water vanuit het retentiebassin bij calamiteit; 
• Minder overlast in de Marialaan en Kastanje ; 
• Water wordt zo snel mogelijk uit het laagste gebied gepompt. 
 
Voordelen: 
• Wateropslag in het gebied met het meeste overlast; 
• Relatief eenvoudig uit te voeren; 
• Geringe kosten. 
 
Nadelen: 
• Lozen op de  Ringvaart (bezwaarlijk voor Rijnland); 
• Onderhoud en capaciteit van pomp is nadelig; 
• Benodigde stroomvoorziening beschikbaar; 
• Mogelijk geluidsoverlast van de pompen voor de woningen; 
• Minder goede werking retentiebassin. Het verbeteren van de afvoercapaciteit van de 

Domineeslaan leidt er toe dat de waterstand op de kruising Marialaan/Kastanjelaan afneemt. 



 
Planning: 
Besluitvorming  begin 2015 
Ontwerp Voorbereiding  medio 2015 gereed 
Realisatie 2015 
Maatregel  gereed eind 2015 
 

 
  



 
2. Scenario 2  Waterbassin in omgeving Marialaan 

 

 
Maatregelen: 
Het creëren van een waterbuffer in de grond,  in combinatie met een voorziening (bijvoorbeeld groen, 
parkeren of speelvoorziening) daarboven. Het water wordt middels een ondergrondse leiding 
weggepompt naar de Ringvaart, polderwater of riool in overleg met Rijnland. Het betreft alleen het 
afvoeren van sterk verdund riool water. De pomp slaat automatisch aan als buffer deels vol is. Om 
deze buffer voldoende capaciteit te geven is opkoop van percelen en opstallen noodzakelijk. Materiaal 
van tijdelijke maatregel inzetten als definitief. 
 
Effect:    
• Wegpompen van hemelwater op het laagste punt van het gebied; 
• Minder overlast in de Kastanje en Marialaan; 
• Alleen hemelwater gaat naar de Ringvaart. 
 
Voordelen: 
• Wateropslag in het gebied met het meeste overlast 
 
Nadelen: 
• Zeer hoge kosten 
• Aankoop van percelen 
• Onderhoud en capaciteit van pomp  
• Mogelijk afhankelijk van sanering IJtochtkade. 
 
 



 
 
Planning: 
Besluitvorming  begin 2015 
Ontwerp Voorbereiding  eind 2015 gereed 
Realisatie  2016 
Maatregel  medio 2017 
 

 
  



  
3. Scenario 3 Domineeslaan 

 
Maatregelen: 
Uit het waterplan 2008 is het project Domineeslaan in voorbereiding. Het betreft hier het vergroten van 
de afvoer capaciteit  van het schoonwaterriool (duiker). In afwachting van de resultaten van de 
berekeningen is de voorbereiding stil gezet maar kan direct worden afgerond met aanpassingen uit de 
berekeningen. Ook kan het riool stelsel van de Weeren  worden gescheiden van het rioolstelsel van 
de woningen in het dorp. 
 
Effect:    
• Betere afwatering van rioolstelsel woonwijk en bedrijventerrein De Weeren; 
• Minder overlast in de woonwijk; 
• Meer afvoercapaciteit aanwezig; 
• Scheiden van stelsels bedrijventerrein en woonwijk. 
 
Voordelen: 
• Zit in waterplan; 
• Onderzoeken zijn al aanwezig; 
• Groot deel uitvoering zit al in bestaand project (1,0 miljoen); 
• Uitvoering kan snel starten. 
 
Nadelen: 
• Voor het noordelijk deel, afhankelijk van sanering IJtochtkade. 
 
 
 



 
Planning: 
Besluitvorming  begin 2015 
Voorbereiding  eerste kwartaal 2015 
Realisatie start  medio 2015 
Maatregel gereed  eind 2015 
 

 
 
  



 
4. Scenario 4 IJtocht terugbrengen in oude staat 

 

Maatregelen: 
Uit het waterplan 2008 is het project Domineeslaan in voorbereiding. Het betreft hier het vergroten van 
de afvoercapaciteit van het schoonwaterriool (duiker). In afwachting van de resultaten van de 
berekeningen is de voorbereiding stil gezet en is onderzocht of het mogelijk is de IJtocht langs de 
Domineeslaan terug te brengen. Hierdoor creëer je oppervlaktewater in het gebied zelf. De tocht is 
een aantal jaren gelden gedempt en bestraat. Hiervoor dien de Infrastructuur Domineeslaan / 
IJtochtkade ingrijpend te worden aangepast. 
 
Scenario 3 Domineeslaan heeft de voorkeur en is om die reden in het advies opgenomen. 
 
Effect:    
• Betere afwatering van rioolstelsel woonwijk en bedrijventerrein De Weeren; 
• Minder overlast in de woonwijk; 
• Meer afvoercapaciteit aanwezig. 
 
Voordelen: 
• Vergroten oppervlakte water; 
• Duurzame maatregel; 
• Betere kwalitatievere uitstraling van de laan. 
 
Nadelen: 
• Relatief hoge kosten; 
• Lange voorbereidingstijd en uitvoeringstijd; 
• Gaat ten koste van bestaande inrichting; 
• Tocht in delen mogelijk, met duikers, soms smal en steile taluds; 



• Afstemming en participatie bij planvorming kost tijd. 
• Voor het noordelijk deel, afhankelijk van sanering IJtochtkade. 
 
 
Planning: 
Besluitvorming  begin 2015 
Voorbereiding  2015 / 2016 
Realisatie start  2016 
Maatregel gereed  2017 
 

 
  



5. Scenario 5 Lindenlaan en buffer rondom Park 

 
Maatregelen: 
De rioolverruimingen in de Lindenlaan verbeteren de afvoer vanuit dit deel van Zwanenburg. Dit leidt 
dat het water sneller wordt afgevoerd. De waterpartij in het park krijgt hierdoor een extra peilstijging. 
Om deze peil stijgingen te beperken zijn extra maatregelen mogelijk. Wij adviseren ook de berging in 
het park te vergroten (B) en de lange duiker richting de tocht langs de Troelstralaan te vervangen voor 
een open watergang. Ook kan dan gedacht worden aan een (gedeeltelijke) maaiveldverlaging in het 
park.(C) 
 
 
Effect:    
• Betere afwatering van de Lindelaan naar de tocht; 
• Daardoor minder overlast in de Kastanje en Marialaan; 
• Meer waterbuffer aanwezig; 
• Bij calamiteit een nog grotere buffer mogelijk. 
 
Voordelen: 
• Zit deels in waterplan; 
• Deel onderzoeken zijn aanwezig; 
•  Watercompensatie t.b.v projecten meenemen in deze maatregel. 
 
Nadelen: 
• Relatief hoge kosten; 
• Herinrichten van een groot openbaar gebied. 



 
 
Planning: 
Besluitvorming  begin 2015 
Voorbereiding  2015 
Realisatie start  begin 2016 
Maatregel gereed  eind 2016 
 

 
  



6. Scenario 6 Verbreden tocht langs Troelstralaan 

Maatregelen: 
Ten zuiden van de tocht langs de Troelstralaan is de gemeente Haarlemmermeer eigenaar van een 
strook van 7 meter breed. Dit stuk grond kan gebruikt worden om berging van water te creëren (A). 
Ook is het advies om de stuw in deze tocht te verwijderen (B). Ook adviseren wij de verbinding te 
herstellen tussen de tocht langs de Troelstralaan en de tocht langs de IJweg (C).  
 
Effect:    
• Veel waterbuffer aanwezig; 
• Water kan dan ook via de tocht langs de IJweg; 
• Bij verplaatsen stuw, is er een obstakel minder; 

Voorkeur gaat uit naar het opheffen van de stuw. (onderzoek Rijnland. 
 
Voordelen: 
• Zit in waterplan; 
• Onderzoeken zijn al aanwezig; 
• Groot deel grond al eigendom gemeente; 
• Beperkte kosten. 
 
Nadelen: 

 
• Overleg met eigenaren aangrenzende percelen. 
 



  
Planning: 
Besluitvorming  begin 2015 
Voorbereiding  2015 
Realisatie start  2015 
Maatregel gereed  eind 2015 
 

 
 
  



7. Scenario 7 Water bufferzone 
 

 
Maatregelen: 
Het creëren van een bufferzone. Bij een calamiteit is het dan mogelijk om dit gebied onder te laten 
lopen zodat er meer waterberging is. Er worden twee overlopen gemaakt. Eén in het verlengde van de 
Domineeslaan en een ter hoogte van het park. 
 
 
Effect:    
• Veel extra waterbuffer aanwezig; 
• Buffer voor het gehele gebied. 
 
Voordelen: 
• Zeer veel wateropslag mogelijk; 
• Mogelijkheid voor meer recreatie in Zwanenburg. 
 
Nadelen: 
- Relatief hoge kosten; 
- Medewerking van grondeigenaar nodig; 
- Minder landbouwgrond beschikbaar; 
- Effect is minimaal, blijkt uit de berekeningen. 
 
 
 
 
 
 

Park 

Waterberging 



Planning: 
Besluitvorming  begin 2015 
Voorbereiding  2015 / 2016 
Realisatie start  2017 / 2018 
Maatregel gereed  eind 2018 
 

 
 
  



8. Scenario 8 Oppervlaktewater De Weeren, nader onderzocht 
 

 
Maatregelen: 
Dit scenario valt buiten de scoop maar dient in 2015 wel verder in samenwerking met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland te worden uitgewerkt. 
Het aanbrengen van extra oppervlaktewater in het gebied. Het water alleen naar het zuiden laten 
aflopen en niet ook naar het oosten. De bestaande ijsbaan gebruiken om bij calamiteit onder water te 
kunnen zetten. Bestaande waterpartijen uitbreiden. Alle waterpartijen met elkaar verbinden. 
 
Effect:    
• Veel waterbuffer aanwezig; 
• Buffer voor het gehele bedrijventerrein. 
 
Voordelen: 
• Zeer veel wateropslag mogelijk; 
• Minder water via schoonwaterbuis Domineeslaan. 
 
Nadelen: 
• Medewerking van ijsbaanvereniging en wielervereniging nodig. 
 
Financieel: 
Nader te bepalen. 
 
Planning: 
Uitvoering nader te bepalen maar na 2017. 
 

 
 



 

 

9. Nader te onderzoeken,  Nader te onderzoeken maatregelen (aan woningen en tuinen) 
ten behoeve van de wateroverlast  in de Marialaan/Kastanjelaan en omgeving ook wel 
“De Kuil” genoemd 

 

 
In het gebied Marialaan/Kastanjelaan kan er incidenteel nog water op straat staan. Om te voorkomen 
dat het water in de woningen komt, is aanvullend onderzoek nodig naar passende maatregelen. De 
komende drie maanden worden alternatieven onderzocht om deze overlast te minimaliseren. 
Aangezien het gaat over openbaren buitenruimte, maar ook over particuliere gronden, tuinen en 
woningen worden deze alternatieven samen met de bewoners van het gebied besproken en 
onderzocht. Voor dit gebied kiezen wij voor maatwerk. 
Uitgangspunt hierbij is dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor het nemen van maatregelen. De 
gemeente kan hierbij adviseren. Voorstel is om een deskundig bureau een detail inventarisatie te laten 
doen en per woning maatregelen voor te stellen welke in overleg met bewoners uitgevoerd kunnen 
worden. 
 
Gedacht kan worden aan de volgende maatregelen, 

• Waterstoppers in deur- en raamkozijnen; 
• Afdichten van sparingen in de gevel en vloer; 
• Aanpassingen in kruipruimtes; 
• Ophogen van tuinen; 
• Plaatsen van muren, randen, en andere aanpassingen in de openbare ruimte; 
• Mogelijkheid om water weer snel aftevoeren; 
• Enz. 



 
 
Planning: 
Besluitvorming  begin 2015 
Inventarisatie Ontwerp Voorbereiding  eind 2015 gereed 
Realisatie  eind 2015 en 2016 
Maatregel gereed eind 2016 
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1. INLEIDING 

 

In de maanden juli en augustus dit jaar is in de kern Zwanenburg enkele malen kort achter 

elkaar sprake geweest van wateroverlast. Met name de omgeving Kastanjelaan, Marialaan, 

Populierenstraat en Sparrenlaan had de ergste overlast, waarbij ook water in huizen, een 

zorgcentrum en de brandweerkazerne naar binnen is gelopen. 

 

In de afgelopen jaren is er in de basisrioleringsplannen en andere rioleringsadviezen diverse 

malen ingegaan op de problemen in deze kern. Er zijn maatregelen voorgesteld, waarvan 

sommige (deels) zijn uitgevoerd. Na de overlast van afgelopen zomer wil de gemeente de 

Marialaan en omgeving goed uitzoeken waarbij de nieuwste technische mogelijkheden wor-

den gebruikt. Dit moet leiden tot maatregelen om de overlast te verminderen en zo mogelijk 

op te heffen. 

 

De gemeente Haarlemmermeer heeft Witteveen+Bos gevraagd de maatregelen uit het BRP 

nader te beschouwen aan de hand van nieuwe gegevens. Hiervoor moet het rioolmodel wor-

den bijgewerkt en aangepast. Met het aangepaste model zijn maatregelen doorgerekend om 

de wateroverlast bij de kruising Marialaan/Kastanjelaan en bij de Dennenlaan op te lossen, 

dan wel sterk te verminderen.  

 

Afbakening 

Deze studie naar wateroverlast in Zwanenburg gaat in op het gebied ten oosten van de Do-

mineeslaan. Het is bekend dat ten westen van de Domineeslaan, bedrijventerrein de Wee-

ren, ook water-op-straat en wateroverlast voorkomt. Het is echter niet exact bekend welke 

verharde oppervlakken naar welk stelsel afvoeren. Wanneer het functioneren van de riolering 

op het bedrijventerrein in beeld is, kunnen maatregelen naar het verminderen van water-op-

straat en wateroverlast worden opgesteld. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de uitgangssituatie beschreven. Dit bestaat uit het rekenmodel met alle 

benodigde aanpassingen om de overeenkomst met de realiteit zo goed mogelijk te maken. 

De maatregelen, die met het model zijn doorgerekend, zijn opgenomen in hoofdstuk 3. De 

kosten van de maatregelen zijn weergegeven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de maat-

regelen uit het Basisrioleringsplan1 voor de overige delen van Zwanenburg herzien. 

 
  

                                                                                       

 
1 Herberekening BRP Haarlemmermeer, Zwanenburg; Witteveen+Bos, HLMM157-3/14-005.108 d.d. 10 maart 2014 
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2. UITGANGSSITUATIE 

 

2.1. Inleiding 

 

De onderzoeken aan de riolering in Zwanenburg, die tot nu zijn uitgevoerd, maakten gebruik 

van een schematische modellering van de riolen volgens de Leidraad Riolering C2100. Met 

dit type modellering wordt het gedrag van waterstromen in rioolleidingen goed beschreven, 

maar bestaat weinig tot geen inzicht in waterstromen over straat en in de interactie tussen 

riolering en oppervlaktewater. Omdat het vermoeden bestond dat beide factoren een cruciale 

rol spelen bij het ontstaan van wateroverlast in Zwanenburg is besloten tot een ingrijpende 

aanpassing van het rekenmodel voor de riolering in Zwanenburg. Het opnemen van water-

over-straat in de modellering is een ontwikkeling die laatste paar jaar op gang gekomen is. 

Het dient voornamelijk om inzichtelijk te maken hoeveel water bij extreme neerslaggebeur-

tenissen extra, dat wil zeggen over straat, naar de laagst gelegen plaatsen stroomt. Bij de 

traditionele modelbenadering wordt dit achterwege gelaten wat zorgt voor onderschatting 

van de overlast die optreedt. 

 

Afbeelding 2.1. Bemalingsgebieden Zwanenburg 

 

 
 

2.2. Aanpassingen 

 

Voor de aanpassingen aan het rioolmodel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Rioolmodel uitgangssituatie Basisrioleringsplan HLMM157-3, d.d. 10 maart 2014; 

- Algemene Hoogtekaart Nederland 2.0 (AHN2.0); 

- Inmetingen omgeving Marialaan en Kastanjelaan:  

(05_XYZ-puttenZwanenburg_Sept2014srvr.dgn); 

- Inmetingen: 

 Kerkhoflaan en omgeving.dxf; 

 Zwanenburg Essenlaan Dennenlaan.dxf; 

- Legger hoogheemraadschap van Rijnland voor stuwen en watergangen; 
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- Inmetingen duikers uit het project waterkwaliteitsspoortoetsing Haarlemmermeer 

HLMM166-1; 

- Veldopname hoogheemraadschap van Rijnland 5 november 2014. 

 

2.3. Afvoerend oppervlak en maaiveld 

 

Om de belasting door neerslag zo goed als mogelijk in beeld te brengen is bij onderzoek 

gestart met een controle van het op de riolering afvoerende verharde oppervlak. Dit is waar 

nodig aangepast.  

 

Verder is met behulp van de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN 2.0) onderzocht hoe 

water dat op straat terechtkomt en niet via kolken naar het riool kan worden afgevoerd, over 

het maaiveld stroomt. De stroombanenkaart die hiervoor is ontwikkeld (zie afbeelding 2.2) 

geeft goed inzicht in mogelijke waterstromen over maaiveld. Duidelijk is te zien dat water op 

straat voor een aanzienlijk deel van de Kastanjelaan naar het kruispunt Marialaan/Kastanje-

laan zal lopen als het riool volledig gevuld is. 

 

Afbeelding 2.2 stroombanenkaart Zwanenburg (detail) 

 

 
 

 

2.4. Oppervlaktewater 

 

De schoonwaterriolen (SWA) in de Domineeslaan en de Iepenlaan staan in open verbinding 

met het oppervlaktewater in de IJtocht en het Wandelpark. Tijdens neerslag zal de water-

stand van het oppervlaktewater toenemen en dit zal een effect hebben op de waterstand in 

het SWA. Het oppervlaktewatersysteem tot aan de stuw in de IJtocht is opgenomen in het 

rekenmodel. Ook zijn stuwen en duikers opgenomen om de optredende waterstanden zo 

goed mogelijk te benaderen. 
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De werking van het watersysteem van de Weeren is niet helemaal bekend. De ligging en de 

afmetingen van het oppervlaktewater en duikers zijn bekend, alleen de werkelijke gehan-

teerde peilen niet. De watergangen en duikers liggen hoger dan het gehanteerde peil in de 

IJtocht NAP -6,02 m. Het systeem op de Weeren is gestuwd. De locatie van de stuwen en 

de hoogte van de drempels is niet bekend. Het hoogheemraadschap van Rijnland komt op 

basis van hoogtegegevens tot een waterpeil van ongeveer NAP -4,87 m. Voor gebruik in het 

rekenmodel voor de uitgangssituatie is uitgegaan van een situatie zonder stuwen. Door de 

hoogteligging van de SWA-leiding staan de watergangen op de Weeren niet in direct contact 

met de IJtocht. Het watersysteem ten zuidoosten van Zwanenburg is de afgelopen jaren 

aangepast (Park Zwanenburg). De afmetingen van de watergangen in het park zijn afgeleid 

van de online legger van het hoogheemraadschap van Rijnland.  

 

Het watersysteem rondom en in Zwanenburg dat wordt beheerd door het hoogheemraad-

schap van Rijnland voldoet aan de hiervoor geldende normering voor wateroverlast (NBW). 

Toch zijn de peilstijgingen in de IJtocht ook bij relatief frequent voorkomende buien zodanig 

dat overstorten vanuit Zwanenburg niet meer kunnen functioneren. 

 

Afbeelding 2.3. Watersysteem Zwanenburg 

 

 
 

 

2.5. Straatprofielen 

 

Van omwonenden rondom de Marialaan en Kastanjelaan is vernomen dat op 27-28 juli wa-

ter-over-straat richting de kruising Marialaan/Kastanjelaan stroomde. De wegen zijn in het 

model opgenomen om dit te simuleren. Voor het straatprofiel is gebruik gemaakt van de 

inmetingen van de gemeente Haarlemmermeer. Het straatprofiel dat is opgenomen in het 

rekenmodel is weergegeven in afbeelding 2.4. 
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Afbeelding 2.4. Principe straatprofiel 

 

 
 

 

2.6. Maatgevende hoogtes 

 

maaiveldhoogtes 

De putdekselhoogtes in het rekenmodel zijn gecontroleerd en indien nodig aangepast op 

basis van de inmetingen van de gemeente. Over het algemeen zijn de maaiveldhoogtes/put-

dekselhoogtes 0,03-0,05 m lager dan in het rioolmodel van het basisrioleringsplan was aan-

genomen. De oorzaak van het verschil in maaiveldhoogten is niet bekend. Enerzijds kan het 

de meet(on)nauwkeurigheid zijn van metingen uit het verleden, anderzijds zetting/bodemda-

ling. 

 

Maatgevende hoogtes 

In afbeelding 2.5 zijn de maatgevende hoogtes opgenomen. Dit betreft de waterstanden van 

de peilgebieden van het hoogheemraadschap van Rijnland, de overstortdrempels van be-

malingsgebied Z1 naar de schoonwaterleiding en het laagste maaiveld op de kruising Maria-

laan/Kastanjelaan. 

 

Tussen de overstortdrempel bij de Kastanjelaan en het oppervlaktewaterpeil van de IJtocht 

zit onder normale omstandigheden een verschil van circa 1,1 m. Tussen de overstortdrempel 

en de laagste putdekselhoogte (NAP -4,78 m) op de kruising Marialaan/Kastanjelaan zit 0,15 

m. In de huidige situatie is geen ruimte beschikbaar voor een overstortende straal van 0,20 

m en opstuwing over de leiding in de Kastanjelaan. Het laagste maaiveld bij de kruising ligt 

op NAP -4,85 m door de opbolling in het midden van de weg. De banden van stoep liggen 

over het algemeen een aantal centimeter hoger, blijkt uit de inmetingen van de gemeente.  

 

Een aantal de woningen bij het kruispunt Marialaan/Kastanjelaan ligt met de voordeurdrem-

pel of met de tuin voor- of achter de woning op vrijwel hetzelfde lage peil als de laagste 

putdeksels. Dit betekent dat water-op-straat op deze kruising per definitie overlast in en om 

de woningen oplevert. 
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Afbeelding 2.5. Maatgevende hoogtes 

 

 
 

 

2.7. Neerslag 

 

27 en 28 juli 2014 

De neerslag van 27 en 28 juli heeft in Zwanenburg geleid tot water-op-straat en waterover-

last. De bui van 27-28 juli is op basis van radargegevens geanalyseerd en gecorrigeerd op 

basis van meetdata van weerstations.  

 

Op 27 juli is de eerste neerslag gevallen. Dit bedroeg een kleine 5 mm neerslag. Aan het 

begin van de ochtend van 28 juli begint de werkelijke bui die tot overlast heeft geleid. De bui 

bestaat uit 4 pieken die variëren tussen een intensiteit van 12 mm per uur to 28 mm per uur. 

Aan het eind van de ochtend is de bui ten einde en is in totaal circa 75 mm neerslag gevallen. 

Deze bui heeft een herhalingstijd van circa 125 jaar. De vorm en intensiteit van de bui zijn 

opgenomen in afbeelding 2.6.  
 

Het watersysteem van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft tijdens de neerslagge-

beurtenissen van 27 en 28 juli het water kunnen verwerken. Er is geen wateroverlast in zin 

van inundatie, direct vanuit het oppervlaktewatersysteem waargenomen. Wel zijn de peilstij-

gingen in het oppervlaktewater aanzienlijk geweest waardoor de overstorten van riolering 

niet konden functioneren. In afbeelding 2.6 is de gemeten waterstand bij meetpunt ZWB07 

opgenomen. Bij dit meetpunt in de Wilgenlaan wordt zowel in het gemengde rioolstelsel als 

de schoonwaterleiding die uitkomt op de watergang bij de Julianalaan, gemeten. De overstort 

van het gemengde rioolstelsel naar de schoonwaterleiding is verdronken tijdens de bui van 

27-28 juli.  
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Afbeelding 2.6. Waterstanden meetpunt ZWB07 (groen SWA, blauw gemengd stelsel) 
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Afbeelding 2.7. Neerslagintensiteit 

 

 
 

 

Bui 08, 09 en 10 

De maatregelen om wateroverlast te verminderen die in het volgend hoofdstuk worden be-

schreven, worden getoetst met bui 08, 09 en 10 uit de Leidraad Riolering van Stichting Rio-

ned. Deze buien zijn afgeleid uit een neerslagreeks die is waargenomen De Bilt van 1955 tot 

1979. De eigenschappen van de buien zijn opgenomen in tabel 2.1. Bui 10 is op de korte 

duur qua intensiteit zwaarder dan de bui die op 27-28 juli gevallen is.  

 

Tabel 2.1. Eigenschappen theoretische buien 

 bui 08 bui 09 bui 10 

theoretische herhalingstijd 1 keer per 2 jaar 1 keer per 5 jaar 1 keer per 10 jaar 

neerslag (mm) 19,8 29,4 35,7 

duur (min) 60 60 45 

piekbelasting (l/s/ha) 110 160 210 

 

Bui 08 wordt in Nederland over het algemeen gebruikt om rioolstelsels door te rekenen voor 

water-op-straat. In verreweg de meeste gevallen zal een rioolstelsel dat hieraan voldoet geen 

wateroverlast veroorzaken. 

 

Klimaatverandering 

Het KNMI verwacht dat als gevolg van klimaatverandering de intensiteit van buien zal toene-

men. De extremen in uurneerslag zullen meer toenemen dan de daghoeveelheden, De ver-

wachting is dat in 2050 de kans op een bui met 20 mm (bui08) of meer verdubbelt ten op-

zichte van nu. 
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2.8. Resultaat 

 

Het rioolmodel is aangepast en uitgebreid met het oppervlaktewatersysteem en straatprofie-

len boven de riolering. Hiermee worden de interactie tussen riolering en oppervlaktewater en 

water-over-straat meegenomen in de berekeningen.  

 

Uit de berekeningen volgt dat er grote hoeveelheden water-over-straat van bemalingsgebied 

Z4 naar Z1 kunnen stromen als de riolen helemaal gevuld zijn. Tijdens de bui van 27/28 juli 

gaat het om 640 m3 rioolwater dat over straat naar het kruispunt Marialaan/Kastanjelaan 

stroomt. Dit is 190% van de totale berging in het rioolstel van Z1, die circa 330 m3 bedraagt. 

 

In het basisrioleringsplan is uitgegaan dat de schoonwaterleidingen vrije uitstroom naar het 

oppervlaktewater hebben. Uit de nieuwe berekeningen blijkt dat de waterstanden van het 

oppervlaktewater en het schoonwaterriool stijgen als gevolg van aanvoer vanuit het rioolstel-

sel, waardoor vrije uitstroming niet meer mogelijk is. Dit zorgt voor een beperking van de 

afvoer uit de riolering waardoor water-op-straat zal toenemen. 

 

Het resultaat van de modelberekeningen voor de bui van 27 en 28 juli 2014 is weergegeven 

in afbeelding 2.6. Bij rode, lichtblauwe en donkerblauwe stippen wordt water-op-straat bere-

kend. Bij de donkerblauwe stippen wordt het meeste water-op-straat berekend. Bij kruising 

Marialaan/Kastanjelaan wordt bij de bui van 27-28 juli circa 0,4 m water-op-straat berekend. 

Door de hoogteligging van de woningen en tuinen betekent dit wateroverlast in de woningen. 
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Afbeelding 2.8. Water-op-straat bui 27-28 juli 2014 

 

 
 

 

2.9. Metingen 

 

Op een aantal punten in het gemengde en SWA-stelsel bevinden zich sensoren die de wa-

terstand in het rioolstelsel meten. De metingen van 27-28 juli 2014 zijn vergeleken met het 

rekenmodel. Hieruit blijkt dat het rekenmodel de pieken van de waterstand en de vorm en 

duur goed benadert. Doordat het model de werkelijkheid redelijk goed benadert, is er vol-

doende vertrouwen in de kwaliteit van het rekenmodel. Het hiermee berekende effect van de 

maatregelen op het verminderen van water-op-straat en water-over-straat is realistisch. 
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Afbeelding 2.9.Vergelijking meting-berekening bij meetpunt ZWB06 (overstort 

Troelstralaan) 

 

 
 

 

2.10. Water-op-straat 

 

Categorisering van water-op-straat.  

Stichting Rioned heeft de volgende categorieën water-op-straat gedefinieerd: 

1. hinder: Het regenwater kan niet snel genoeg door het rioolstelsel afgevoerd worden en 

blijft daardoor op de straat staan. De waterdiepte is beperkt tot 10 centimeter en het water 

is binnen 30 minuten verdwenen. Hinder is geen reden tot het nemen van maatregelen. 

Tijdelijk water op trottoirs en plantsoenen valt hier ook onder; 

2. ernstige hinder: Het regenwater kan niet snel genoeg door het rioolstelsel afgevoerd 

worden en blijft daardoor op de straat staan. De hoeveelheid water-op-straat is fors  

(> 10 cm waterdiepte) en het water is pas na 30 tot 120 minuten verdwenen. Er is sprake 

van ernstige hinder als de volks- gezondheid (afvalwater-op-straat) en/of de verkeersvei-

ligheid in het geding zijn; 

3. overlast: Het regenwater kan niet snel genoeg door het rioolstelsel afgevoerd worden 

en blijft daardoor zeer langdurig en op grote schaal op de straat staan. Ook is er sprake 

van water in winkels, woningen met materiële schade en mogelijk ook ernstige belem-

mering van het (economische) verkeer. Bij overlast worden altijd maatregelen genomen. 

Dit wel onder de voorwaarde dat de bouwpeilen en de inrichting van de particuliere ter-

reinen in overeenstemming zijn met peilen van de aansluitende openbare ruimte. Bij ter-

reinen/panden die (deels) verdiept zijn of worden aangelegd moet de particulier zelf 

maatregelen treffen om overlast te voorkomen.  

 

In veel gemeenten wordt als uitgangspunt gehanteerd dat bij een rioolstelsel met een herha-

lingstijd van T = 2 jaar water-op-straat mag optreden. Dit verschijnsel wordt principieel nog 

niet beschouwd als wateroverlast. Water-op-straat hoeft niet per definitie tot wateroverlast te 

leiden. Water mag tussen de trottoirbanden blijven staan. Hierdoor geldt dit over het alge-

meen als extra berging tijdens hevige neerslaggebeurtenissen wanneer het riool het water 

niet kan verwerken. Water-op-straat leidt tot wateroverlast wanneer bij panden naar binnen 

stroomt. 
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3. MAATREGELEN 

 

3.1. Analyse 

 

Op basis van de berekeningen, die met het aangepaste rioolmodel zijn uitgevoerd en de 

waarnemingen van de bewoners van de omgeving Marialaan/Kastanjelaan en medewerkers 

van de gemeente, kan de wateroverlast op de kruising Marialaan/Kastanjelaan geanalyseerd 

worden. 

 

Uit inmetingen blijkt dat: 

- De kruising en de omliggende woningen 0,2 tot 0,5m lager liggen dan de straten in de 

omgeving; 

- Het verschil tussen de huidige overstortdrempel en de laagste putdekselhoogte 0,15 m 

bedraagt en het verschil tussen de huidige overstortdrempel en het laagste maaiveld 0,08 

m bedraagt. 

 

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat: 

- Bij bui 08, 09 en 10 water-over-straat van bemalingsgebied Z4 naar de kruising in Z1 

stroomt (dit is ook geconstateerd tijdens de bui van 27-28 juli); 

- De waterstand op de kruising tot circa 0,4 m stijgt;  

- De overstort Kastanjelaan verdrinkt als gevolg van hoge waterstanden in het schoon wa-

terriool in de Domineeslaan. Hierdoor functioneert de overstort gedurende een belangrijk 

deel van de bui niet of onvoldoende; 

- De werking van de retentie en de toevoer in de Kastanjelaan hangt nauw samen door de 

knijpverbinding. Aanpassingen aan de aanvoer van de retentie tot meer water-op-straat 

leidt. 

 

Het water-op-straat en water-over-straat te verminderen zijn in ieder geval maatregelen 

noodzakelijk in: 

- De Lindenlaan: Om water-op-straat in Z4 te voorkomen zodat geen water-over-straat 

naar Z1 optreedt; 

- De Domineeslaan: Om de overstort aan de Kastanjelaan en de Friedalaan op de schoon-

waterleiding niet te laten verdrinken moet de waterstand/drukhoogte in de schoonwater-

leiding flink verlaagd worden. Dit betekent dat de waterstand bij het lozingspunt in de 

IJtocht minder sterk zal mogen stijgen en dat de weerstand in de schoonwaterleiding zelf 

beperkt zal moeten worden door vergroting van de leiding. 

 

Daarnaast is het wenselijk de afvoer van oppervlaktewater vanuit Zwanenburg robuuster te 

maken door de afvoer naar de watergang langs de IJweg te herstellen. 

 

3.2. Scenario’s 

 

Om de wateroverlast in Zwanenburg te verminderen is een aantal maatregelscenario’s op-

gesteld door de werkgroep. De scenario’s bestaan uit: 

1. Semi tijdelijk Marialaan; 

2. Bufferbassin in de Marialaan of Domineeslaan; 

3. Project Domineeslaan; 

4. IJtocht terugbrengen in oude staat; 

5. Lindenlaan en buffer rondom park aanbrengen; 

6. Buffer in oppervlaktewater door uitbreiding tochten; 

7. Aanpassen stuw IJtocht. 
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De maatregelen staan in afbeelding 3.1 aangegeven. De maatregelen zijn in het aangepaste 

rioolmodel opgenomen om het effect van iedere maatregel afzonderlijk te bepalen. Vervol-

gens zijn maatregelen gecombineerd om wateroverlast/water-op-straat te verminderen waar-

bij getoetst is in hoeverre de overlast wordt verminderd bij verschillende buien. Ook is geke-

ken wat het effect van de maatregelen is bij de bui die op 27/28 juli is gevallen. 

 

Afbeelding 3.1. Scenario’s 

 
 

3.3. Semi tijdelijk Marialaan 

 

Met het toepassen van de pompvoorziening in het retentiebassin bij het kruispunt Maria-

laan/Kastanjelaan wordt extra water afgevoerd uit het gebied. Om de aanvoer naar de reten-

tie te vergroten zullen ingrijpende maatregelen getroffen moeten worden, die het toekomstig 

functioneren van de retentie beïnvloeden.  

 

Zonder aanvullende maatregelen zal de pomp in de retentie zeer ruim moeten worden uitge-

voerd. Bij bui 10 wordt ruim 800 m3 water-over-straat van Z4 naar Z1 aangevoerd. Daarnaast 

stroomt water vanuit de schoonwaterleiding over de overstort naar Z1 tijdens de pieken van 

de bui. Zonder aanvullende maatregelen zal er alsnog water-op-straat en water-over-straat 

zijn.  

 

Het realiseren van een pomp in de retentie vermindert het water-op-straat echter wel. In tabel 

3.1 zijn de berekende waterstanden voor de uitgangssituatie en de situatie met een pomp 

met een capaciteit van 2.000 m3 per uur in de retentie weergegeven. Uit de berekeningen 

volgt dat de waterstand verlaagd kan worden. De vulling van de retentie komt echter pas op 

gang wanneer er al water-op-straat wordt berekend op de kruising Marialaan/Kastanjelaan. 

 

Tabel 3.1. Waterstand kruising Marialaan/Kastanjelaan (maaiveld NAP -4,85 m) 

 bui 08 bui 10 

uitgangssituatie -4,56 -4,38 

pomp 2.000 m3/uur -4,63 -4,49 
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Afbeelding 3.2. Locaties waterstanden 

 

 
 

 

Om te zorgen dat de pomp eerder aanvoer krijgt zouden de aanvoerleidingen naar de pomp 

in de retentie verruimd moeten worden. De aanvoer naar de retentie is echter zorgvuldig 

ontworpen met een knijpverbinding Ø150 mm vanaf de kruising Marialaan/Kastanjelaan. 

Aanpassingen aan de retentie en de aanvoerleidingen is daarom alleen raadzaam wanneer 

het zeker is dat dit niet leidt tot water-op-straat elders in de omgeving. 

 

De aanpassingen aan de aanvoer naar de retentie zijn opgenomen in afbeelding 3.3. De 

afmetingen van de aanvoer en de pompcapaciteit kunnen geoptimaliseerd worden omdat is 

uitgegaan van een grote diameter om de aanvoer te garanderen. Bij bui 08 wordt een aan-

zienlijk lagere waterstand berekend. Bij bui 10 treedt er onvoldoende verbetering op (tabel 

3.2). Dit komt door water-over-straat vanuit bemalingsgebied Z4 en het aanvoer van water 

vanuit de schoonwaterleiding naar Z1. 

 

Wat zeer belangrijk is in dit scenario is waar de pompvoorziening in het retentiebassin het 

water heen pompt. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft aangegeven dat een ver-

gunning voor het lozen van overstortwater op de Ringvaart niet afgegeven zal worden, Daar-

naast zal de persleiding van de pompvoorziening de waterkering moeten kruisen. Onder het 

vigerende beleid van het hoogheemraadschap van Rijnland is een persleiding door de Ring-

vaartdijk niet vergunbaar. De watergang waar eventueel opgeloosd zal worden, moet echter 

ook berekend zijn op extra aanvoer van de pomp en extra vuillast die dit met zich meebrengt, 
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Afbeelding 3.3.  Aanpassingen aanvoer retentie 

 

 
 

 

Tabel 3.2. Waterstand kruising Marialaan/Kastanjelaan (maaiveld NAP -4,85 m) 

 bui 08 bui 10 

uitgangssituatie -4,56 -4,38 

pomp 2.000 m3/uur met aanpassingen 

aanvoer 

-5,07 -4,51 

 

3.4. Bufferbassin in de Marialaan of Domineeslaan 

 

Zonder aanvullende maatregelen zal een bufferbassin in de Marialaan zeer ruim moeten 

worden uitgevoerd. Bij bui 10 wordt ruim 800 m3 water-over-straat van Z4 naar Z1 aange-

voerd. Daarnaast stroomt water vanuit de schoonwaterleiding over de overstort naar Z1 tij-

dens de pieken van de bui. Zonder aanvullende maatregelen zal er alsnog water-op-straat 

en water over straat zijn.  

 

Het retentiebassin zal van dermate omvang zijn dat het niet te realiseren is in de Marialaan. 

De Domineeslaan is met de ventwegen breder van opzet en heeft daarom meer ruimte voor 

een retentiebassin. Het retentiebassin dient zo ingericht te worden dat de twee bestaande 

overstorten hierop afvoeren. De retentie krijgt hierdoor een lengte van circa 150 meter. In-

houd/pompcapaciteit/afvoerrichting 

 

3.5. Project Domineeslaan 

 

Uit BRP Zwanenburg is gebleken dat de afvoercapaciteit van het schoonwaterriool in de 

Domineeslaan beperkt is. Om de afvoercapaciteit te verhogen is voorgesteld een parallellei-

ding aan te leggen. Dit is met het rioolmodel berekend. De maatregelen zijn opgenomen in 

afbeelding 3.4. De overstorten Kastanjelaan en Friedalaan worden conform BRP verlaagd 

en verbreed, er wordt een parallelleiding Ø1.250 mm aangelegd en één strenge verruimd 

naar Ø1.000 mm.  
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In het model voert de schoonwaterleiding bovenstrooms van de aansluiting met De Weeren 

af op de parallelleiding. De Weeren voert af op de bestaande schoonwaterleiding. Tussen 

beide strengen is een Ø300 mm verbinding aangebracht (afbeelding 3.5). De afvoer van De 

Weeren en de bovenstroomse SWA is hiermee gescheiden. Indien beide gebieden op de-

zelfde SWA afvoeren worden hogere waterstanden berekend. 

 

Afbeelding 3.4.  Maatregelen Domineeslaan 
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Afbeelding 3.5. Aansluiting parallelleiding 

 

 
 

 

Effect 

Het verbeteren van de afvoercapaciteit van de Domineeslaan leidt er toe dat de waterstand 

op de kruising Marialaan/Kastanjelaan afneemt met circa 0,10 m (zie tabel 3.3). De verbe-

terde afvoer resulteert echter ook in versnelde afvoer naar de IJtocht. In tabel 3.4 is de wa-

terstand in de IJtocht bij de uitmonding van het schoonwaterriool opgenomen. Door de ver-

snelde afvoer neemt de waterstand hier toe. 

 

Daarnaast kan de maatregel parallelleiding nog geoptimaliseerd worden door het toepassen 

van een koker met een groter nat oppervlak.  

 

Tabel 3.3. Waterstand kruising Marialaan/Kastanjelaan (maaiveld NAP -4,85 m) 

 bui 08 bui 10 

uitgangssituatie -4,56 -4,38 

maatregelen Domineeslaan -4,68 -4,50 

 

Tabel 3.4. IJtocht 

 bui 08 bui 10 

uitgangssituatie -5,62 -5,47 

maatregelen Domineeslaan -5,57 -5,41 

Bestaand SWA 

Parallelleiding 

Verbinding 300 mm 



 

Witteveen+Bos, HLMM207-1 ongecontroleerd d.d. 20 november 2014, Aanpak wateroverlast Zwanenburg 20 

 

3.6. IJtocht terugbrengen in oude staat 

 

De IJtocht liep vroeger verder door richting de dijk. Het noordelijke deel is gedempt en be-

straat. Om de afvoercapaciteit in de Domineeslaan te verbeteren kan in plaats van de paral-

lelle leiding, ook de IJtocht hersteld worden. Bij een in 2009 uitgevoerde quickscan zijn prin-

cipe profielen opgesteld voor de watergang.  

 

De watergang met de profielen is in het model opgenomen in plaats van de schoonwaterlei-

dingen. Voor de kruisingen met de straten die uitkomen op de Domineeslaan zijn vijf duikers 

benodigd. Hiervoor is uitgegaan van Ø1.250 mm, dezelfde diameter als de benodigde paral-

lelleiding. Ook zijn de overstortafmetingen aangehouden die gehanteerd zijn voor de paral-

lelleiding. 

 

Effect 

Het effect van de herstelde IJtocht op de waterstanden op de kruising Marialaan/Kastanje-

laan en de uitmonding in de huidige IJtocht is opgenomen in tabel 3.5 en 3.6. Het effect is 

vergelijkbaar met het effect van de parallelleiding. Dit wordt veroorzaakt door de hydraulische 

weerstand in de watergang die leidt tot vergelijkbare peilstijgingen. 

 

Tabel 3.5. Waterstand kruising Marialaan/Kastanjelaan (maaiveld NAP -4,85 m) 

 bui 08 bui 10 

uitgangssituatie -4,56 -4,38 

maatregelen herstellen IJtocht -4,69 -4,51 

 

Tabel 3.6. IJtocht 

 bui 08 bui 10 

uitgangssituatie -5,62 -5,47 

maatregelen herstellen IJtocht -5,58 -5,41 

 

3.7. Lindenlaan en buffer rondom park 

 

De bewoners van de omgeving kruising Marialaan/Kastanjelaan hebben aangegeven dat er 

water-over-straat naar de kruising is gestroomd tijdens de bui van 27 en 28 juli. Met het 

rekenmodel wordt dit ook berekend. Water stroomt over straat van het hoofdbemalingsge-

bied Z4 naar de kruising Marialaan/Kastanjelaan in bemalingsgebied Z1. Met behulp van de 

hoogtegegevens AHN2 is het gebied bepaald dat over straat afvoert naar Z1. De aanvoer 

van water over straat uit Z4 naar Z1 verergert de wateroverlast op de kruising. Het is daarom 

noodzakelijk water-op-straat aan de westzijde van Z4 te voorkomen. Om geen water-op-

straat in Z4 te berekenen moeten maatregelen in het rioolstelsel worden uitgevoerd. 

 

In het BRP Zwanenburg was reeds een maatregel voorzien om water-op-straat te verminde-

ren. Dit betreft een verruiming van de strengen in de Lindenlaan en het realiseren van een 

nieuwe overstort op de waterpartij in het park of op de watergang Troelstralaan. Het effect 

van de verruiming van de strengen in de Lindenlaan met een nieuwe overstort op de water-

partij in het park is getoetst. De leiding door het park kan worden uitgevoerd als randvoorzie-

ning. Dat is in het kader van deze studie echter niet doorgerekend.  

 

In afbeelding 3.2 zijn de maatregelen opgenomen die noodzakelijk zijn om bui 08 (T=2 jaar) 

geen water-over-straat van bemalingsgebied Z4 naar Z1 te berekenen. Dit zijn de maatrege-

len uit het BRP Zwanenburg. De huidige strengen in de Lindenlaan zullen moeten worden 

verruimd naar Ø800 mm en één streng in de Kastanjelaan moet worden verruimd tot Ø700 
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mm. Bij deze maatregelen stroomt bij bui 10 (T=10 jaar) echter nog 70 m3 van Z4 naar Z1. 

In afbeelding 3.6 zijn ook maatregelen opgenomen die nodig zijn om geen water-op-straat in 

de Sparrenlaan te berekenen. Deze maatregelen zijn omcirkeld. Deze maatregelen zijn niet 

noodzakelijk om geen water-over-straat van Z4 naar Z1 te berekenen. 

 

Om bij bui 10 geen water-op-straat op de grens bemalingsgebied Z4-Z1 te berekenen zijn 

aanvullende maatregelen ten opzichte van het BRP noodzakelijk. De aanvullende maatre-

gelen ten opzichte van bui 08 zijn opgenomen in afbeelding 3.3. De strengen in de Linden-

laan moeten worden uitgevoerd als Ø900 mm en de laatste streng voor de overstort als 

Ø1.000 mm. 

 

Effect 

De rioolverruimingen in de Lindenlaan verbeteren de afvoer vanuit dit deel van Zwanenburg. 

Dit leidt er toe dat water sneller wordt afgevoerd. De gevolgen voor de waterstand in het park 

is inzichtelijk gemaakt in tabel 3.7. Hierbij is de berging in het park niet uitgebreid. De afvoer 

via de Lindenlaan leidt tot een peilstijging in het park ten opzichte van de uitgangssituatie. 

 

Tabel 3.7. Waterstand waterpartij park 

 bui 08 bui 10 

Uitgangssituatie -5,05 -4,98 

bui 08 maatregelen -4,98 -4,84 

bui 10 maatregelen -4,98 -4,83 

 

Afbeelding 3.6. Maatregelen Lindenlaan bui 08 
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Afbeelding 3.7. Aanvullende maatregelen Lindenlaan bui 10 

 

 
 

 

Ten opzichte van de uitgangssituatie krijgt de waterpartij in het park een extra peilstijging van 

0,15 m bij bui 10. Om de peilstijging te beperken zijn meerdere maatregelen mogelijk: 

- Realiseren extra waterberging in het park; 

- Open graven duikerverbinding met de watergang Troelstralaan; 

- Herstellen verbinding Troelstralaan met IJwegtocht. 

 

3.8. Buffer tochten 

 

In het zuiden van Zwanenburg is de gemeente eigenaar van een stuk grond van 7 m breed 

naast de watergang Troelstralaan. Dit stuk grond kan gebruikt worden om berging te creëren.  

 

De watergang Troelstralaan was tot een aantal jaren geleden verbonden met de IJwegtocht 

door middel van een duiker. Bij werkzaamheden is de duiker dicht gestopt en de verbinding 

opgeheven. Dit heeft tot gevolg dat het grootste deel van Zwanenburg via de IJtocht moet 

afvoeren. Bij calamiteiten is er dus ook geen alternatieve afvoerroute, wat ongewenst is.  

Voor het herstellen van de verbinding met de IJwegtocht is uitgegaan van een duiker Ø600 

mm en een stuw met een hoogte van NAP -5,87 m en een breedte van 1 m. De stuw is 

benodigd om het peilverschil tussen watergang Troelstralaan en IJwegtocht in de uitgangs-

situatie te behouden. 

 

Effect 

De effecten van het creëren van berging langs de Troelstralaan en het herstellen van de 

verbinding tussen Troelstralaan en IJwegtocht zijn afzonderlijk getoetst. Dit is opgenomen in 

tabel 3.8 en 3.9. Het effect voor de IJtocht ter hoogte van de uitmonding van de schoonwa-

terleiding is weergegeven. Het effect van de verbinding met de IJwegtocht is groter voor de 

Troelstralaan, circa 0,09 m bij bui 10. 

 

Tabel 3.8. Effect berging op IJtocht 

 bui 08 bui 10 

uitgangssituatie -5,62 -5,47 

maatregelen berging -5,64 -5,53 
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Tabel 3.9. Effect verbinding op IJtocht 

 bui 08 bui 10 

uitgangssituatie -5,62 -5,47 

maatregelen verbinding -5,63 -5,50 

 

3.9. Aanpassen stuw IJtocht 

 

In de huidige situatie ligt circa 800 m ten zuiden van de Troelstralaan een schotbalkstuw in 

de IJtocht om benedenstrooms van de stuw een zomer- en winterpeil te hanteren en boven-

strooms een vast peil dat gelijk is aan het zomerpeil benedenstrooms van de stuw. De stuw 

heeft een breedte van 1,7 m en een drempelhoogte van NAP -6,1 m. 

 

Het hydraulisch functioneren van stuw in de IJtocht is getoetst voor de huidige situatie. In 

tabel 3.10 is de overstortende straal ten opzichte van het te hanteren peil NAP -6,02 m bij 

bui 08, 09 en 10 opgenomen. De overstortende straal wordt beïnvloed door het debiet dat 

moet worden afgevoerd en de afmetingen van de stuw.  

 

Tabel 3.10. Overstortende straal stuw IJtocht (huidig) 

 bui 08 bui 09 bui 10 

overstortende straal (m) 0,36 0,45 0,50 

 

In de zomer zijn de peilen beneden- en bovenstrooms van de stuw gelijk NAP -6,02 m. De 

schotbalken van de stuw vormen echter een fysieke barrière tussen beide kanten. Om de 

afvoer van Zwanenburg via de IJtocht te verbeteren zal de weerstand van de stuw in de 

IJtocht moeten worden verminderd. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de stuw 

geïnspecteerd en hieruit volgt dat de stuw ook is verouderd en moet worden vervangen. 

 

Effect 

Om de weerstand van de stuw te verminderen zal de drempel van stuw in de zomer moeten 

worden verlaagd tot de waterbodem en de drempelbreedte moeten worden vergroot. In tabel 

3.11 is de overstortende straal opgenomen bij een drempelbreedte van 2,0 m en een drem-

pelhoogte van NAP -6,50 m in de zomer.  

 

Tabel 3.11. Overstortende straal aangepaste stuw IJtocht 

 bui 08 bui 09 bui 10 

overstortende straal (m) 0,20 0,27 0,30 

 

Door het aanpassen van de stuw wordt de weerstand in de IJtocht verminderd. Hierdoor 

worden lagere waterstanden in de IJtocht berekend. Bij maatregelen om de wateroverlast in 

Zwanenburg te verminderen zal de afvoer worden verbeterd/versneld waardoor de piek bij 

de stuw sneller en hoger zal aankomen. Om de piek af te vlakken zal bovenstrooms van de 

stuw berging moeten worden aangelegd. 

 

3.10. Combinatie maatregelen 

 

Uit de effecten van de afzonderlijke maatregelen blijkt dat er geen enkele maatregel is die er 

voor zorgt dat er geen water-op-straat wordt berekend bij bui 08, 09 en 10. Bij alle maatre-

gelen wordt water-op-straat berekend bij bui 08. De maatregelen hebben wel verschillende 

effecten op de waterstanden in de riolering en het oppervlaktewatersysteem. Bij een verbe-
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terde afvoer in de riolering zal water sneller afgevoerd worden op het oppervlaktewatersys-

teem. Maatregelen in de riolering vragen daarom ook om aanpassingen in het watersysteem 

om: 

1. Water af te voeren zonder toename van opstuwing (verplaatsing probleem); 

2. Realiseren van berging om de piek op het watersysteem af te vlakken. 

 

In tabel 3.12 zijn de resultaten opgenomen van combinaties van maatregelen. Uit de ver-

scheidene combinaties blijkt dat er geen eenvoudige maatregelen zijn voor het verhelpen 

van wateroverlast op de kruising Marialaan/Kastanjelaan,  

 

Om geen water-op-straat te berekenen zijn naast de maatregelen in de Domineeslaan en de 

Lindenlaan aanvullende maatregelen nodig. De aanleg van extra berging in de vorm een 

retentiebassin in de Domineeslaan of het realiseren van een pomp zijn maatregelen waarbij 

het water-op-straat helemaal verholpen kan worden. De aangegeven volumes voor de re-

tentie in de Domineeslaan betreft berging onder de overstortdrempel. 

 

Er wordt geen water-op-straat berekend indien de aanvoer naar de retentie ook wordt ver-

ruimd. Zonder verruiming wordt er water-op-straat berekend. 

 

Tabel 3.12. Waterstand kruising Marialaan/Kastanjelaan (maaiveld NAP -4,85 m) 

 bui 08 bui 09 bui 10 

uitgangssituatie -4,56 -4,45 -4,38 

maatregelen Domineeslaan+Lindenlaan -4,72 -4,67 -4,59 

maatregelen Domineeslaan+Lindenlaan+stuw -4,68 -4,67 -4,59 

maatregelen Domineeslaan+Lindenlaan+stuw+Troelstralaan -4,72 -4,67  

maatregelen Domineeslaan+Lindenlaan+stuw+Troelstralaan+verbinding IJweg-

tocht 

-4,72 -4,67 -4,49 

maatregelen IJtocht+Lindenlaan -4,67 -4,68 -4,60 

maatregelen IJtocht+Lindenlaan+stuw -4,72 -4,68 -4,60 

maatregelen IJtocht+Lindenlaan+stuw+Troelstralaan -4,72 -4,68 -4,60 

maatregelen IJtocht+Lindenlaan+stuw+Troelstralaan+verbinding IJwegtocht -4,72 -4,68 -4,59 

 

Tabel 3.13. Waterstand uitmonding SWA in IJtocht 

 bui 08 bui 09 bui 10 

uitgangssituatie -5,62 -5,51 -5,47 

maatregelen Domineeslaan+Lindenlaan -5,59 -5,47 -5,42 

maatregelen Domineeslaan+Lindenlaan+stuw -5,65 -5,55 -5,50 

maatregelen Domineeslaan+Lindenlaan+stuw+Troelstralaan -5,66 -5,58  

maatregelen Domineeslaan+Lindenlaan+stuw+Troelstralaan+verbinding IJweg-

tocht 

-5,66 -5,58 -5,54 

maatregelen IJtocht+Lindenlaan -5,60 -5,48 -5,42 

maatregelen IJtocht+Lindenlaan+stuw -5,66 -5,55 -5,50 

maatregelen IJtocht+Lindenlaan+stuw+Troelstralaan -5,67 -5,59 -5,54 

maatregelen IJtocht+Lindenlaan+stuw+Troelstralaan+verbinding IJwegtocht -5,67 -5,59 -5,54 

 

Tabel 3.14. Aanvullende maatregelen geen WOS kruising Marialaan/Kastanjelaan 

 bui 08 bui 09 bui 10 

maatregelen Domineeslaan+Lindenlaan+stuw+pomp 500+aanvoer* -4,78 -4,69 -4,63 

maatregelen Domineeslaan+Lindenlaan+stuw+pomp 750+aanvoer** -4,92 -4,74  

maatregelen Domineeslaan+Lindenlaan+stuw+pomp 1.500+aanvoer*** -5,12 -4,98 -4,77 

maatregelen Lindenlaan+stuw+Troelstralaan+verbinding IJwegtocht+retentie Do-

mineeslaan 400 m3, pomp 33 m3/uur 

-4,96 -4,61 -4,55 
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 bui 08 bui 09 bui 10 

maatregelen Lindenlaan+stuw+Troelstralaan+verbinding IJwegtocht+retentie Do-

mineeslaan 750 m3, pomp 63 m3/uur 

-4,96 -4,73 -4,64 

maatregelen Lindenlaan+stuw+Troelstralaan+verbinding IJwegtocht+retentie Do-

mineeslaan 1.200 m3, pomp 100 m3/uur, Kastanjelaan verruimen naar 700 mm, 

verbinding rond 160 mm naar 315 mm 

-5,32 -5,14 -4,94 

* verbinding Ø160 mm verruimen naar Ø315 mm 

** verbinding Ø160 mm verruimen naar Ø400 mm en aanvoer retentie allemaal Ø400 mm 

*** verbinding Ø160 mm verruimen naar Ø500 mm, interne overstort verbreed van 0,6 m naar 1,2 m en aanvoer retentie 

allemaal Ø500 mm 

 

Met de maatregel retentie Domineeslaan wordt bij bui10 geen water-op-straat berekend. 

Deze maatregel is vervolgens met de bui van 27-28 juli doorgerekend. De berging is bij die 

bui de beperkende factor waardoor water-op-straat wordt berekend. Om geen water-ops-

traat te berekenen bij de bui van 27-28 juli moet de retentie ruim 2.000 m3 berging bevatten. 
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4. KOSTEN 

 

PM 

 

Tabel 4.1. Kosten 

Maatregel Kosten (EUR)  

Semi tijdelijk Marialaan   

Bufferbassin in de Marialaan   

Project Domineeslaan   

IJtocht terugbrengen in oude staat   

Lindenlaan en buffer rondom park   

Buffer tochten   

Aanpassen stuw IJtocht   

 

 

Tabel 4.2. Kosten scenario’s 

Maatregel Kosten (EUR)  

Domineeslaan+Lindenlaan   

IJtocht+Lindenlaan   

Totaal pakket   
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5. AFWEGING VARIANTEN EN ADVIES 

 

Op basis van de beschrijving van de situatie, wateroverlast, het functioneren van het inte-

grale systeem van riolering en oppervlaktewater en het effect dat maatregelen hebben, kan 

een afweging gemaakt worden van welke maatregelen noodzakelijk zijn om de wateroverlast 

aan de Marialaan/Kastanjelaan te verminderen/op te lossen. In tabel 5.1 is de afweging van 

de maatregelen opgenomen.  

 

Er is een aantal maatregelen noodzakelijk op de wateroverlast op te lossen. Daarnaast zijn 

maatregelen die het effect van piekafvoer veroorzaakt door de noodzakelijk maatregelen, 

verminderen.  

 

Tabel 5.1. Afweging maatregelen 

Maatregelen bijdrage Ma-

rialaan/Kas-

tanjelaan 

noodzakelijk 

voor oplos-

sen WOS 

kosten opmerking 

Parallelleiding Dominees-

laan 

+ ja   

Hergraven IJtocht +   

Lindenlaan + ja   

pomp in bestaande retentie + ja   

retentie Domineeslaan +   

berging Troelstralaan 0 nee   

berging park 0 nee  vermindert peilstijging als ge-

volg van Lindenlaan 

stuw IJtocht 0 nee  leidt tot minder weerstand in 

IJtocht 

verbinding watergang 

Troelstralaan en IJweg-

tocht 

0 nee  draagt bij aan robuuster water-

systeem 

 

De maatregelen die de afvoer verbeteren in de Domineeslaan en Lindenlaan zorgen er voor 

dat er minder water-op-straat wordt berekend op de kruising Marialaan/Kastanjelaan. Met 

deze maatregelen wordt echter nog water-op-straat berekend bij bui 08, 09 en 10. Om geen 

water-op-straat bij bui 08, 09 en 10 te berekenen zijn verdergaande maatregelen nodig zoals 

een retentiebassin in de Domineeslaan of een pompvoorziening in het bestaande retentie-

bassin. De afmetingen en capaciteit van het retentiebassin of pompvoorziening hangt af van 

het beschermingsniveau dat het voor de omgeving Marialaan/Kastanjelaan zal worden ge-

hanteerd. 

 

Een beschermingsniveau dat gelijk staat aan bui 08 betekent dat bij een zwaardere bui als-

nog water-op-straat en mogelijk wateroverlast optreedt. Dit geldt voor bui 09 en bui 10 uiter-

aard ook, maar de kans waarmee dit optreedt wordt verkleind. 
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6. HERZIENING BRP 

 

6.1. Inleiding 

 

In het basisrioleringsplan Zwanenburg is een aantal maatregelen opgenomen die met de 

kennis van nu moeten worden herzien. Naast de maatregelen die nodig zijn om water-op-

straat ten oosten van de Domineeslaan te verminderen, zijn maatregelen voorgesteld in het 

oosten van Zwanenburg. Dit betreft het ophogen van overstort Z430 en het realiseren van 

een nieuwe overstort op de watergang aan de Troelstralaan. Een nieuwe overstort op de 

watergang bij de Troelstralaan betekent echter dat meer water via de IJtocht moet worden 

afgevoerd en minder via de IJwegtocht. Door de maatregelen in de Domineeslaan en de 

Lindenlaan wordt bij neerslag water sneller afgevoerd naar het oppervlaktewater in de 

IJtocht. Het is daarom niet wenselijk om water vanuit het oosten van Zwanenburg via de 

Troelstralaan naar de IJtocht af te voeren.  

 

In verband met de geringe ruimte tussen de overstortdrempel (NAP -5,15 m) en het opper-

vlaktewaterpeil conform de legger (NAP -5,22 m) zijn maatregelen noodzakelijk in het oos-

telijk deel van Zwanenburg. In het BRP is de overstortdrempel opgehoogd tot NAP -4,90 m. 

 

6.2. Aanpassing 

 

De maatregel in het oosten van Zwanenburg is aangepast met als uitgangspunt een over-

stortdrempel van NAP -4,90 m. Dit is 0,30 m boven het oppervlaktewaterpeil uit de legger en 

biedt voldoende ruimte voor een volkomen overstort en het voorkomen van instromend op-

pervlaktewater. 

 

Om overstort Z430 aan de Olmenlaan op te hogen moet er een nieuwe overstort gerealiseerd 

worden. In plaats van de overstort te realiseren op de watergang bij de Troelstralaan kan de 

overstort op de IJwegtocht gerealiseerd worden. In de IJweg ligt in de huidige situatie aan 

weerszijden van de weg een gemengd riool. In het IJweg kan een nieuw riool aangelegd 

worden waardoor twee riolen aan weerszijden niet nodig zijn. Ook kan het nieuwe riool de 

afvoer naar een nieuwe overstort op de IJwegtocht verbeteren. Afstromend hemelwater kan 

vanuit het noorden van Zwanenburg naar het zuiden worden afgevoerd.  
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I.1. Uitgangssituatie 

 

In de afbeeldingen I.1 tot en met I.3 zijn de water-op-straat situaties bij bui 08, 09 en 10 

opgenomen. De gekleurde bollen geven de drukhoogte/waterstand weer. Er wordt water-op-

straat berekend vanaf de rode bollen. De dikte van de blauwe lijnen geeft het debiet door de 

leidingen en watergangen weer.  

 

Afbeelding I.1. Uitgangssituatie bui 08 
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Afbeelding I.2. Uitgangssituatie bui 09 
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Afbeelding I.3. Uitgangssituatie bui 10 
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I.2. Scenario-maatregelen (Domineeslaan) 

 

In de afbeeldingen I.4 tot en met I.6 zijn de water-op-straat situaties bij bui 08, 09 en 10 

opgenomen. De gekleurde bollen geven de drukhoogte/waterstand weer. Er wordt water-op-

straat berekend vanaf de rode bollen. De dikte van de blauwe lijnen geeft het debiet door de 

leidingen en watergangen weer. 

 

Afbeelding I.4. Scenario-maatregelen (Domineeslaan) bui 08 
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Afbeelding I.5. Scenario-maatregelen (Domineeslaan) bui 09 
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Afbeelding I.6. Scenario-maatregelen (Domineeslaan) bui 10 
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I.3. Aanvullende maatregelen 

 

Pompvoorziening 500 m3/uur 

In de afbeeldingen I.7 en met I.8 zijn de water-op-straat situaties bij bui 08 en 10 opgenomen. 

De gekleurde bollen geven de drukhoogte/waterstand weer. Er wordt water-op-straat bere-

kend vanaf de rode bollen. De dikte van de blauwe lijnen geeft het debiet door de leidingen 

en watergangen weer. 

 

Afbeelding I.1. Scenario maatregelen+pomp Marialaan 500 m3/uur bui 08 

 

 
 

 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport HLMM207-1 d.d. 20 november 2014 

Afbeelding I.2. Scenario maatregelen+pomp Marialaan 500 m3/uur bui 10 

 

 
 

 

Pompvoorziening 1.500 m3/uur 

In de afbeeldingen I.9 is de water-op-straat situatie bij bui 10 opgenomen en in afbeelding 

I.10 met de bui van 27-28 juli. De gekleurde bollen geven de drukhoogte/waterstand weer. 

Er wordt water-op-straat berekend vanaf de rode bollen. De dikte van de blauwe lijnen geeft 

het debiet door de leidingen en watergangen weer. 
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Afbeelding I.1. Scenario maatregelen+pomp Marialaan 1.500 m3/uur bui 10 
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Afbeelding I.2. Scenario maatregelen+pomp Marialaan 1.500 m3/uur 27-28 juli 

 

 
 

 

Retentie Domineeslaan 400 m3 

In de afbeeldingen I.11 en met I.12 zijn de water-op-straat situaties bij bui 08 en 10 opgeno-

men. De gekleurde bollen geven de drukhoogte/waterstand weer. Er wordt water-op-straat 

berekend vanaf de rode bollen. De dikte van de blauwe lijnen geeft het debiet door de leidin-

gen en watergangen weer. 

 

 

 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport HLMM207-1 d.d. 20 november 2014 

Afbeelding I.1. Scenario maatregelen+retentie Domineeslaan 400 m3 bui 08 
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Afbeelding I.2. Scenario maatregelen+retentie Domineeslaan 400 m3 bui 10 

 

 
 

 

Retentie Domineeslaan 1.500 m3 

In de afbeeldingen I.13 is de water-op-straat situatie bij bui 10 opgenomen en in afbeelding 

I.14 met de bui van 27-28 juli. De gekleurde bollen geven de drukhoogte/waterstand weer. 

Er wordt water-op-straat berekend vanaf de rode bollen. De dikte van de blauwe lijnen geeft 

het debiet door de leidingen en watergangen weer. 
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Afbeelding I.1. Scenario maatregelen+retentie Domineeslaan 1.500 m3 bui 10 
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Afbeelding I.2. Scenario maatregelen+retentie Domineeslaan 1.500 m3 27-28 juli 
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Reg.nr.:  

 

14.86851   

Aan: 

 

Frits Vloon, Dennis van Tintelen (beiden gemeente Haarlemmermeer) 

Van: 

 

Fetse Visser (Operationeel Beheer & Advies) 

Cc: 

 

Theo van Urk, Jos van Rooden, Annemiek Kooij 

Onderwerp: 

 

Reactie op concept-rapport Witteveen & Bos wateroverlast Zwanenburg 

Datum: 

 

3 december 2014   

 

Beste Dennis en Frits, 

 

Hierbij de tweede reactie van het hoogheemraadschap van Rijnland op het 

conceptrapport van Witteveen&Bos over de wateroverlast in Zwanenburg van afgelopen 

zomer. Deze reactie is technisch-inhoudelijk. Wij hebben de maatregelen getoetst op 

effect en vergunbaarheid. 

 

Hieronder zijn de opmerkingen op het rapport per paragraaf aangegeven. 

 

Paragraaf 3.3 Semi tijdelijk Marialaan 

Als de pomp in het genoemde bassin haar water afvoert naar de Ringvaart van de 

Haarlemmermeerpolder ziet Rijnland hier enkele bezwaren. Allereerst omdat Rijnland er 

vanuit waterkwaliteitsoverwegingen geen voorstander van is om overstortwater te lozen 

op de Ringvaart. Daarnaast zijn er bezwaren tegen een mogelijke persleiding door de 

Ringdijk. Deze is op basis van het vigerende beleid niet vergunbaar. Rijnland vindt 

derhalve de aanleg van een retentiebassin onder de Domineeslaan1 kansrijker. 

 

Paragraaf 3.5 Project Domineeslaan & 3.6 IJtocht terugbrengen in oude staat 

Qua afvoercapaciteit is berekend dat er geen tot weinig verschil zitten in de beide 

maatregelen. Rijnland is er echter van overtuigd dat een slimme uitvoering van het 

terugbrengen van de IJtocht in oude staat (met waar mogelijk flauwe taluds) zal leiden 

tot extra bergingscapaciteit2 in het oppervlaktewater. Aangezien deze berging dichtbij het 

probleemgebied wordt gesitueerd, heeft deze maatregel de voorkeur boven het 

aanleggen van een tweede schoonwaterleiding.  

 

Paragraaf 3.7 Lindenlaan en buffer rondom park 

Door de extra aanvoer van water zullen de waterstanden in het park ten opzichte van de 

uitgangssituatie meer stijgen. In totaal krijgt het park in het bui 10-scenario 29 cm 

peilstijging te verwerken. Hierdoor zal waarschijnlijk inundatie ontstaan. Deze inundatie 

heeft gezien de gebruiksfunctie geen rechtstreekse negatieve gevolgen. De vraag is 

echter, of mede gezien de beperkte afvoercapaciteit van de duiker die het water vanuit 

het park naar de watergang langs de Troelstralaan afvoert, de rioolverruiming niet 

gepaard moet gaan met het creëren van extra berging in het park. Deze kan worden 

gerealiseerd door een deel van de eerder genoemde duiker te vervangen door een open 

watergang. Ook kan gedacht worden aan een (gedeeltelijke) maaiveldverlaging in het 

park. 

  

                                           
1 Zoals aangegeven in paragraaf 3.4 
2 NB: Ook gestuwde watergangen gaan door de beperkte doorlaatcapaciteit van stuwen 

op enig moment water bergen. 
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Paragraaf 3.8 Buffer tochten 

Deze maatregel moet nog wel worden getoetst op opbarstrisico’s. Door het weghalen van 

een grote hoeveelheid grond waar water voor terug komt op een lager niveau, komt er 

minder tegendruk op de ondergrond. In de Haarlemmermeer kan dit leiden tot wellen 

met zoute kwel als gevolg. Dat is ongewenst. 

 

3.9 Aanpassen stuw IJtocht 

De stuw in de IJtocht staat op de nominatie om in 2015 te worden vervangen door een 

nieuwe stuw. Wij onderzoeken of we een andere stuw terug kunnen plaatsen waardoor 

het water vanuit Zwanenburg sneller kan worden afgevoerd3. Toetsingskader daarbij is of 

het peilvak waarop wordt afgewenteld deze extra toevoer aan kan.  

 

Daarnaast zullen wij in 2015 een groot deel van de watergangen in en rond Zwanenburg 

baggeren. Hierdoor worden de watergangen op leggerdiepte gebracht, waardoor de 

afvoercapaciteit ten opzichte van de huidige situatie wordt verbeterd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Fetse Visser, Jos van Rooden en Theo van Urk 

                                           
3 Door het verbeden van de doorstroomopening en het realiseren van een klepstuw 

waardoor de weerstand bij de afvoer tijdens de zomerpeil-periode wordt verminderd. 
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