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1

INLEIDING

1.1

Het project ViA15
Tussen de knooppunten Valburg en Ressen wordt de A15 in beide richtingen met één rijstrook uitgebreid
naar 2x3 rijstroken en ook de knooppunten worden daarop aangepast. De A15 wordt als autosnelweg met
2x2 rijstroken van knooppunt Ressen doorgetrokken naar de A12 langs de zuidkant van de Betuweroute.
In aanloop naar de kruising met het Pannerdensch Kanaal wordt de Betuweroute voor de
Lodderhoeksestraat (N838) bovenlangs gekruist. Vanaf dit punt heeft de A15 een noordligging ten
opzichte van de Betuweroute. De A15 kruist het Pannerdensch Kanaal met een brug. Ter hoogte van de
Schraleweidsestraat krijgt de A15 een halfverdiepte ligging tot aan de A12 in het gebied tussen Duiven en
Zevenaar. Met een nieuw te realiseren knooppunt (Oudbroeken) wordt de A15 op de A12 aangesloten.

Figuur 1.1

Tracé ViA15

Het nieuwe tracé van de A15 krijgt een aansluiting op het onderliggend wegennet bij Bemmel (N839) en
tussen Duiven en Zevenaar (N810).
De capaciteit op de A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk wordt uitgebreid met minimaal één
extra rijstrook naar 3 dan wel 4 rijstroken per rijrichting. Knoopunt Oud-Dijk wordt daarop aangepast. Op
de A12 komt een nieuwe aansluiting voor Zevenaar/Didam bij de Hengelderweg. De huidige aansluiting 29
(Zevenaar/Griethse Poort) komt te vervallen.
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1.2

Doelstelling
Door het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 en de A15, wordt de
waterhuishoudkundige infrastructuur plaatselijk verstoord en moeten de nodige aanpassingen worden
getroffen om de waterhuishouding in stand te houden. Uitgangspunt hierbij is dat de bestaande
waterhuishoudkundige infrastructuur zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.
Doel van het rapport is om de ontwerpuitgangspunten voor de waterhuishoudkundige infrastructuur vast te
leggen en te onderbouwen dat het (O)TB een goed functionerend watersysteem waarborgt.
Voor het vaststellen van het huidige waterhuishoudkundig systeem is gebruik gemaakt van
verstrekte gegevens:
•
Leggergegevens Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn en IJssel;
•
Keur Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn en IJssel;
•
Waterpeilen conform streefpeilbesluit Over-Betuwe geldend vanaf 5-7-2012.

1.3

De watertoets
De Watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen
van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. De Watertoets vereist een
vroegtijdige actieve participatie van de waterbeheerder(s) in het ruimtelijke planvormingsproces.
Ruimtelijke keuzes en ontwerpen worden zo goed mogelijk afgestemd op de regionale en lokale
waterhuishouding. De initiatiefnemer is verplicht een waterparagraaf toe te voegen aan zijn plan of besluit,
in dit geval het (O)TB, met daarin een gemotiveerd besluit ten aanzien van de wateraspecten.
De waterbeheerders zijn voorafgaand en tijdens het opstellen van dit waterplan betrokken en hebben hun
inbreng geleverd. Op basis van dit rapport is een wateradvies gegeven, zie bijlage 6.

1.4

Leeswijzer
Dit waterplan kent de volgende indeling:
•
Hoofdstuk 2: Gebiedsbeschrijving
•
Hoofdstuk 3: Beleid, regelgeving en uitgangspunten
•
Hoofdstuk 4: Inrichtingsprincipes waterhuishouding (O)TB ViA15
•
Hoofdstuk 5: Wateradvies

Rijkswaterstaat/Ontwerp Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
Openbaar

12 oktober 2015, versie 5
-4-

HaskoningDHV Nederland B.V.

2

GEBIEDSBESCHRIJVING

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie in het plangebied voor de volgende
aspecten beschreven:
•
Ligging
•
Bodemopbouw
•
Grondwater
•
Oppervlaktewater
•
Bluswatervoorzieningen Betuweroute
•
Waterkeringen
•
Waterketen/riolering

2.2

Ligging
Met het project ViA15 wordt de ombouw en nieuwbouw van de A15 gerealiseerd vanaf het knooppunt
Valburg tot aan het nieuwe knooppunt Oudbroeken, inclusief de verbreding van de A12 tussen
Westervoort en het knooppunt Oud-Dijk.
Het gedeelte van de A15 tussen knooppunt Valburg en het Pannerdensch Kanaal valt in het beheergebied
van Waterschap Rivierenland.
Het gedeelte van de A15 tussen het Pannerdensch Kanaal en het knooppunt Oudbroeken en het deel van
de A12 valt in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel.

Figuur 2.1 Plangebied en Waterschapgrenzen
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2.3

Bodemopbouw
De bodem in het plangebied wordt gekenmerkt door een deklaag bestaande uit lichte tot zware zavel
afgewisseld met (lichte tot zware) klei afkomstig van sedimentatie van de rivieren. Onder deze deklaag
bevindt zich het watervoerend pakket bestaande uit zand en grind.

Figuur 2.2

Grondsoorten in plangebied

Voor een uitgebreidere beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het
rapport ‘Geohydrologisch onderzoek doortrekking A15’.

2.4

Grondwater
Grondwaterstanden en -stroming
In het rivierengebied worden zowel diepe als ondiepe grondwaterstanden aangetroffen. Onderstaande
grondwatertrappenkaart geeft een overzicht hierbij. Het grondwater ten oosten van het Pannerdensch
Kanaal stroomt het grootste deel van het jaar naar het noordwesten, in de richting van het dal van de
IJssel. Het grondwater ten westen van het Pannerdensch Kanaal stroomt globaal westwaarts, richting de
Linge. Kwel treedt vooral lokaal op in beekdalen en in de omgeving van de Nederrijn, Waal en het
Pannerdensch Kanaal bij hoge waterstanden. Voor het Pannerdensch Kanaal geldt hierbij dat het grootste
deel van het jaar het grondwater naar het Kanaal stroomt. Circa twee maanden per jaar, bij hoge
waterstanden in het Pannerdensch Kanaal, draait de stromingsrichting om van het Kanaal naar de
omgeving.
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Figuur 2.3

Grondwatertrappen in plangebied

Grondwaterbeschermingsgebieden
Er zijn geen grondwaterbeschermingsgebieden die overlappen met het tracé van de ViA15.

2.5

Oppervlaktewater
Watergangen
Het Pannerdensch Kanaal bevindt zich tussen Doornenburg en Huissen, is 6 kilometer lang en circa 135
meter breed. Het verbindt de Nederrijn met de Waal. Aan weerszijden van het Pannerdensch Kanaal is
een stelsel van watergangen aanwezig. Het merendeel van deze watergangen is aangepast of aangelegd
ten dienste van de landbouw in het gebied. De Oude Rijnstrangen ten noordoosten van het Pannerdensch
Kanaal zijn hier een uitzondering op, evenals de Huisensche Waarden, beiden onderdeel van Natura2000
gebied Rijntakken.
De Linge ontspringt ten westen van Pannerden uit het Pannerdensch Kanaal en stroomt van oost naar
west door het plangebied. De Linge verzorgt de toe- en afvoer van water richting Betuwe. De grootste
dynamiek in het regionale watersysteem treedt op in de oeverwallen, direct achter de dijken. Deze
dynamiek kan leiden tot droogval van sloten bij lage rivierstanden of tot het plaatselijk optreden van
inundatie als gevolg van kwel bij extreem hoge rivierstanden.
Een aantal watergangen (vooral de hoofdwatergangen) hebben de status KRW-waterlichaam. Voor deze
watergangen gelden specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen (zie bijlage 1 voor deze doelstellingen). De
KRW-waterlichamen die een raakvlak hebben met het ViA15-tracé zijn:
•
Waterschap Rivierenland: Verloren Zeeg, Eimersche Pijp, Mermsche Zeeg, Rietgraaf, Bemmelsche
Zeeg, Linge;
•
Waterschap Rijn en IJssel: Wijde Wetering, Didamse Wetering en Zevenaarse Wetering;
•
Rijkswaterstaat: Pannerdensch Kanaal.
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Figuur 2.4 KRW-waterlichamen in gebied WRIJ

Figuur 2.5

KRW-waterlichamen in gebied WSRL

Afwatering en waterpeilen ten westen van het Pannerdensch Kanaal
Afwatering van de Over-Betuwe geschiedt via de Linge, die door het lage centrale deel van de OverBetuwe loopt. De Over-Betuwe is ingedeeld in peilgebieden die van elkaar gescheiden worden door
stuwen. In bijlage 2 zijn de peilgebieden weergegeven. In het nieuwe streefpeilbesluit Over-Betuwe,
geldend vanaf 5-7-2012, zijn de streefpeilen per peilgebied vastgelegd.
Tijdens een periode van watertekort wordt water bij Doornenburg uit het Pannerdensch Kanaal in de Linge
gelaten. Op deze wijze wordt de Linge tijdens droogte tot aan de stuw Muskushouw van water voorzien.
Afwatering en waterpeilen ten oosten van het Pannerdensch Kanaal
De afwatering in het deel van het plangebied dat in het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel ligt,
is noordoostelijk gericht. Het waterpeil wordt met stuwen geregeld.
Zie bijlage 5 voor de kaarten van de toekomstige waterhuishouding langs het tracé. Op deze kaarten is
ook het omliggend watersysteem weergegeven.
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2.6

Bluswatervoorzieningen Betuweroute
Waterschap Rivierenland heeft een verplichting om water te leveren t.b.v. het eventueel bestrijden van
calamiteiten op de Betuweroute. De wateronttrekkingspunten in het gebied Valburg- Bemmel zijn:
•
Reetsestraat (noordzijde emplacement)
•
Zwarte weg (zuidzijde emplacement)
•
Kampsestraat (zuidzijde)
De watergang ten zuiden van de Betuweroute tussen Knooppunt Ressen en het emplacement
(Reetsestraat) heeft een functie aanvoer bluswater (beheergebied waterschap Rivierenland).

2.7

Waterkeringen
Het tracé kruist de primaire waterkeringen langs het Pannerdensch Kanaal en gaat daar met een brug
overheen.

2.8

Waterketen/riolering
Langs de A12 liggen persleidingen van Waterschap Rijn en IJssel die het afvalwater van o.a. Zevenaar
afvoeren naar afvalwaterzuivering Nieuwgraaf bij Westervoort (in de kaarten van bijlage 5 is de ligging van
deze leidingen aangegeven). Deze dienen als gevolg van de wegverbreding deels verlegd te worden.
De A15 kruist verschillende persleidingen van het waterschap Rivierenland. Ten gevolge van de
verbreding van de A15 dient een persleiding ter hoogte van de Kampsestraat verlegd worden. Andere
persleidingen van dit waterschap hoeven niet verlegd te worden.
De A15 kruist of raakt daarnaast verschillende gemeentelijke (riool)leidingen. Deze leidingen worden in
kaart gebracht en zullen in overleg met de betreffende gemeentes worden verlegd waar nodig.
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3

ONTWERPUITGANGSPUNTEN
Het doortrekken van de A15 heeft invloed op de waterhuishouding. Hoe met veranderingen in de
waterhuishouding moet worden omgegaan, is vastgelegd in beleid en regelgeving van de verschillende
overheden en de wensen van de waterbeheerders.
In bijlage 1 is het relevante waterbeleid van de verschillende overheden opgenomen.
In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten die direct van belang zijn voor het project ViA15 opgenomen. In
paragraaf 3.1 wordt weergegeven hoe de taakverdeling is tussen de overheden. Vervolgens worden per
onderwerp de uitgangspunten die relevant zijn voor het ontwerp beschreven.

3.1

Taakverdeling en verantwoordelijkheden watersysteem
In tabel 3.1 is de taakverdeling van de verschillende overheden weergegeven voor de aspecten die van
belang zijn bij het ontwerp van de ViA15.
Tabel 3.1 Taakverdeling overheden
Aspect
Watersysteem (oppervlaktewater (sloten
en kanalen) en grondwater)
Waterkering Pannerdensch Kanaal
Pannerdensch Kanaal inclusief de uiterwaarden
Grondwaterbeheer stedelijk gebied
Bodemkwaliteit

Verantwoordelijke overheid
Waterschappen
Waterschappen
Rijkswaterstaat Oost Nederland en Inspectie voor
Leefomgeving en Transport (ILT)
Gemeenten
Gemeenten

Onttrekken grondwater
In de uitvoeringsfase wordt waarschijnlijk grondwater onttrokken.
De provincie is bevoegd gezag voor de volgende drie categorieën grondwateronttrekkingen:
1. industriële onttrekking groter dan 150.000 m³ per jaar;
2. openbare drinkwatervoorziening (Vitens) ;
3. bodem energiesystemen.
Het waterschap is bevoegd gezag voor alle overige categorieën onttrekkingen, zoals industriële
onttrekkingen kleiner dan 150.000 m³ per jaar, bronbemaling, beregeningen en onttrekkingen voor
saneringen.

3.2

Kwaliteit afstromend wegwater
Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het lozen van hemelwater is het Besluit Lozen buiten inrichtingen van 16 maart 2011 van toepassing.
In artikel 3.5 zijn de regels opgenomen voor de lozing van hemelwater van buiten de bebouwde kom
gelegen rijkswegen en provinciale wegen. De kern hiervan is dat lozen op of in de bodem is toegestaan.
En indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is lozen op het oppervlaktewater toegestaan. Daarbij heeft
lozen op een aangewezen waterlichaam de voorkeur boven een niet-aangewezen waterlichaam.
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Artikel 3.5 Besluit lozen buiten inrichtingen
1.

In afwijking van artikel 3.4, eerste lid, wordt bij het lozen van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en
provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken tenminste voldaan aan het
tweede tot en met het vierde lid.

2.

Het lozen op of in de bodem is toegestaan.

3.

Het lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en transport
van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan, indien het lozen op of in de bodem redelijkerwijs
niet mogelijk is.

4.

Het lozen in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam is toegestaan, indien het lozen in een aangewezen
oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, niet zijnde een
vuilwaterriool, redelijkerwijs niet mogelijk is.

Verder dient men zich te houden aan artikel 2.1 van het Blbi, nadelige gevolgen dienen te worden
voorkomen of beperkt. Ook dient de lozer een melding te doen van de voorgenomen lozing aan het
bevoegd gezag. De melding is vervolgens akkoord, niet akkoord of akkoord met toepassing van een
maatwerkvoorschrift. In een maatwerkvoorschrift kunnen extra eisen gesteld worden. Dit gebeurt vaak
alleen wanneer het om water met specifieke eisen gaat.
Kwaliteitseisen oppervlaktewater
In het Besluit lozen buiten inrichtingen wordt onderscheid gemaakt in aangewezen en niet-aangewezen
oppervlaktewaterlichamen. Aangewezen oppervlaktewaterlichamen behoeven met het oog op lozen geen
bijzondere bescherming. Naast dit onderscheid in waterlichamen zijn er in het projectgebied watergangen
aangewezen als KRW-waterlichaam, ook liggen er watergangen binnen een ecologische verbindingszone
of ecologische hoofdstructuur.
De waterschappen hebben als kwaliteitsdoelstelling voor alle watergangen, zowel de KRW-waterlichamen
als de overige watergangen, dat deze in 2015 voldoen aan de gewenste chemische toestand en aan de
gewenste ecologische kwaliteit (zie bijlage 1 voor de eisen die daarbij gelden).
Bij het beoordelen van initiatieven en het verlenen van vergunningen kijken de waterschappen naar de
aard van de te lozen stoffen en wordt getoetst aan de kwaliteitseisen (normen) voor het ontvangende
oppervlaktewater. Waterschap Rijn en IJssel geeft prioriteit aan de volgende probleemstoffen in het
beheergebied: stikstof, fosfaat, koper, zink, gewasbeschermingsmiddelen en PAK's. Hiervoor zijn de
normen volgens de Kaderrichtlijn Water en dochterrichtlijnen leidend.
Voor alle waterlichamen geldt artikel 2.1 van het besluit lozen buiten inrichtingen dat nadelige gevolgen
voorkomen of beperkt dienen te worden. Indien sprake is van lozen op waterlichamen met een bijzondere
bescherming dan kan de waterkwaliteitsbeheerder in een maatwerkvoorschrift extra eisen stellen.
Kader afstromend wegwater
Het Kader Afstromend Wegwater 2014 is een nadere invulling van de zorgplicht uit het Besluit lozen buiten
inrichtingen en wordt gehanteerd door Rijkswaterstaat bij infrastructurele werken. Het Kader Afstromend
Wegwater is van toepassing op alle lozingen van afstromend wegwater op het hoofdwegennet (de
kunstwerken inbegrepen).
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Het Kader hanteert als primair uitgangspunt de toepassing van minimaal ZOAB (aangevuld met
beheermaatregelen o.a. het periodiek reinigen van de vluchtstrook), in combinatie met infiltratie in de
naastgelegen wegberm.
In lijn met de voorkeursvolgorde in het Besluit Lozen buiten inrichtingen, wordt het primaire uitgangspunt
minimaal ZOAB - in combinatie met berminfiltratie - aangevuld met:
Indien bodeminfiltratie rechtstreeks in de naastgelegen berm redelijkerwijs niet mogelijk is, dan volgt de
inrichting van speciaal ingerichte infiltratievoorzieningen (retentiebekkens of parallelle berm-/zaksloten) die
niet rechtstreeks in verbinding staan met het oppervlaktewatersysteem in het gebied, waarbij het
overstortpunt dusdanig wordt gedimensioneerd dat er slechts bij extreme omstandigheden water zal
worden afgevoerd. Dit houdt tevens in dat in het ontwerp voldoende brede wegbermen worden
meegenomen, waarin de noodzakelijke infiltratievoorzieningen kunnen worden gerealiseerd.
Conform het Kader zal de ophoging van vervuiling in de wegberm op den duur gesaneerd moeten worden.
Conclusie ontwerpuitgangspunten waterkwaliteit
Rijkswaterstaat hanteert de voorkeursvolgorde conform het besluit lozen buiten inrichtingen en het kader
afstromend wegwater. Het afstromend wegwater wordt bij voorkeur geloosd op of in de bodem. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is en er geloosd moet worden op een waterlichaam dan worden passende
maatregelen genomen om nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit te voorkomen of te beperken. Daarbij
wordt het beschermingsniveau van het betreffende waterlichaam in acht genomen.
In paragraaf 4.2 staat hoe hier in het (O)TB invulling aan is gegeven.

3.3

Inrichting watersysteem
Het plangebied ligt in het beheersgebied van twee waterschappen, namelijk Waterschap Rivierenland en
Waterschap Rijn en IJssel (zie figuur 2.1). In tabel 3.2 en 3.3 zijn de belangrijkste uitgangspunten van de
waterschappen voor het ontwerp van het watersysteem nabij de ViA15 weergegeven.
Voor een uitgebreide weergave van ontwerpuitgangspunten verwijst Waterschap Rivierenland naar
‘Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009 m.i.v. 1-1-2012’.
Tabel 3.2 Aandachtspunten Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland
Aandachtspunt
Relevantie voor het project
Waterberging
Dempen van watergangen wordt 100% gecompenseerd.
Het waterschap hanteert de volgende vuistregel voor de
compensatie van toename verhard oppervlak: per hectare verhard
oppervlak dient 436 m3 water geborgen te worden bij een maximale
peilstijging van 0,3 meter ten opzichte van het streefpeil. Deze
vuistregel is gebaseerd op een neerslaggebeurtenis met een
herhalingstijd van 10 jaar en vermeerderd met 10% als gevolg van
klimaatverandering.
Waterkwaliteit en ecologie
Ten aanzien van ecologie geen nadere eisen.
Behandeling te lozen water conform besluit lozen buiten inrichting.
Waterafvoer
De afvoerende functie van bestaande watergangen moet
gewaarborgd worden.
Inrichting nieuwe
A-watergangen:
watergangen
Taludhelling minimaal 1:2.
Bodembreedte minimaal 0,70 meter.
Bodemhoogte 1 meter onder zomerpeil of boezempeil.
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2-zijdig een beschermingszone van 4 meter (obstakelvrij).
B-watergangen:
Taludhelling minimaal 1:2.
Bodembreedte minimaal 0,50 meter.
Bodemhoogte 0,5 meter onder zomerpeil of boezempeil.
2-zijdig een beschermingszone van 1 meter (obstakelvrij), hoeft niet
in eigendom van het waterschap te zijn.
Tabel 3.3 Aandachtspunten Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Aandachtspunt
Relevantie voor het project
Waterberging
Dempen van watergangen wordt 100% gecompenseerd.
Per hectare toename verhard oppervlak dient 740 m3 water
geborgen te worden. Deze berging is het totaal aan berging die
benodigd is per ha verhard oppervlak. Deze berging mag tot aan
maaiveld worden gerealiseerd. De hoeveelheden die via
infiltratievoorzieningen geïnfiltreerd worden of in een HWA-stelsel
geborgen worden kunnen van de totale hoeveelheid afgetrokken
worden. Deze vuistregel is gebaseerd op een neerslaggebeurtenis
met een herhalingstijd van 100 jaar en vermeerderd met 10% als
gevolg van klimaatverandering.
Waterkwaliteit en ecologie
Ten aanzien van ecologie geen nadere eisen.
Behandeling te lozen water conform besluit lozen buiten inrichting.
Waterafvoer
De afvoerende functie van bestaande watergangen moet
gewaarborgd worden.
Inrichting nieuwe
Taludhelling watergang >= 2:3
watergangen
Bodembreedte en –diepte afhankelijk van plaats in watersysteem;
Bij een bovenbreedte watergang <= 7 m, aan één zijde een vrij
toegankelijke obstakelvrije onderhoudstrook b = 4,0 m.
Bij een bovenbreedte watergang >= 7 m. aan twee zijden een vrij
toegankelijke obstakelvrije onderhoudstrook b = 4,0 m.
Bochtstralen onderhoudstrook >= 7m
Onderhoudstrook doorgaand van openbare weg tot openbare weg;
Onderhoudstrook waar mogelijk aan perceelszijde in plaats van
tussen watergang en rijksweg;
Bij de hoofdwatergangen zijn de onderhoudspaden in eigendom bij
WRIJ.
Bij de overige watergangen is er sprake van onderhoudsstroken.
Eigendom van de onderhoudsstroken van watergangen is voor WRIJ
niet noodzakelijk.
Bestaande watergangen
Uitgaan van profiel conform de legger
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3.4

Wegafwatering
De richtlijnen van de wegafwatering staan in “Handleiding Wegenbouw Ontwerp Hemelwaterafvoer 1988”.
Ten aanzien van de afvoercapaciteit zijn de volgende richtlijnen relevant voor dit project:
•
Op locaties waar het water bij een onvoldoende afvoercapaciteit van de riolering op de weg komt te
staan, moet deze afvoercapaciteit minimaal 167 liter water per seconde per hectare zijn (l/s/ha). Dit
geldt bijvoorbeeld voor middenbermen;
•
Voor tunnels wordt uitgegaan van 200 l/s/ha.
Als aanvulling op de richtlijnen uit 1988 geldt:
•
Gezien de klimaatontwikkelingen is het aan te bevelen te rekenen met 10% extra benodigde
afvoercapaciteit conform klimaatscenario 2050.
Conform de algemene richtlijnen RWS voor (tunnel)bakconstructies dient het ontwerp
waterberging/pompcapaciteit te worden getoetst op een neerslag met een herhalingstijd van 1x 250 jaar.
De neerslagcurven zijn aangehouden conform ‘Extreme-neerslag curven voor de 21e eeuw’ van
Meteoconsult 2006. Hierin is rekening gehouden met klimaatverandering.
Voor het ontwerp van het verdiepte gedeelte gelden de richtlijnen uit het rapport “Specifieke Aspecten
Tunnel Ontwerp, versie 2005” van Rijkswaterstaat Bouwdienst en het onderliggende “Eindrapportage
Werkgroep Folie Constructies” uit 1995.

3.5

Kruising met waterkering Pannerdensch Kanaal
De brug van de A15 kruist de Rijndijk (waterkering westzijde Pannerdensch Kanaal) en de Kandiadijk
(waterkering oostzijde Pannerdensch Kanaal). De belangrijkste uitgangspunten bij het kruisen van de brug
met deze dijken zijn:
•
De dijk mag als landhoofd gebruikt worden.
•
De huidige ligging van de dijk mag niet gewijzigd worden.
•
De onderzijde van de brug moet minimaal 1 meter boven de huidige kruinhoogte van de dijk liggen,
zodat een eventuele dijkverhoging (bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering) met 1 meter in de
toekomst mogelijk is.
•
De brug dient de dijk zo laag mogelijk te kruisen. Daarmee is er geen kruising van (fiets)verkeer op de
dijk, onderlangs de brug, mogelijk. (Fiets)verkeer wordt onderlangs de dijk geleid.
•
De kruising van de brug met de dijk wordt boven het profiel van vrije ruimte gelegd. De tussen
liggende ruimte moet binnendijks opgevuld worden, omdat deze ruimte niet onderhoudbaar is.
In afstemming met Waterschap Rijn en IJssel zijn onderstaande uitgangspunten afgesproken:
•
Het landhoofd wordt op kruinhoogte in de legger aangelegd.
•
Beneden profiel van vrije ruimte mogen geen holle ruimtes ontstaan. Eventuele constructiedelen
beneden dit profiel van vrije ruimte dienen in massief beton te worden uitgevoerd.
•
Bereikbaarheid van de brugoplegging na daadwerkelijke aanleg van de dijk conform het profiel van
vrije ruimte dient nader te worden uitgewerkt in overleg met het waterschap.
•
De onderhoudskosten van de waterkering mogen binnen de levensduur niet toenemen.
•
Taluds welke in beheer en onderhoud van het waterschap zijn/komen worden 1:3 uitgevoerd
Het ontwerp van de kruising met de waterkeringen wordt in dit plan niet beschreven, zie hiervoor de
toelichting bij het OTB.
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3.6

Opstuwing waterpeil Pannerdensch Kanaal
De pijlers van de brug kunnen leiden tot opstuwing van het waterpeil in het Pannerdensch Kanaal in een
hoogwatersituatie en dat is in het kader van de hoogwaterveiligheid niet toegestaan. In deze planfase is
nog niet bekend hoeveel pijlers in de uiterwaard geplaats gaan worden en dat wordt ook pas definitief
duidelijk in de uitvoeringsfase op basis van het ontwerp van de aannemer. Uitgangspunt is wel dat de
beide hoofdpijlers van de brug op de vooroever van het Pannerdensch kanaal geplaatst zullen worden. Dit
zijn de breedste pijlers, omdat deze ook de grootste overspanning moeten dragen (namelijk over het
gehele kanaal). Om inzicht te krijgen in het opstuwende effect van de brug zijn meerdere scenario’s
rivierkundig doorgerekend met een variabel aantal pijlers in de uiterwaarden. Uit deze analyse blijkt dat de
hoofdpijlers een opstuwing veroorzaken in de as van het kanaal van circa 2,5 mm. Het effect van de pijlers
in de uiterwaarden bedraagt 0 - 0,3 mm afhankelijk van het aantal pijlers.
Een ronde vormgeving van de pijlers leidt tot een vermindering van de opstuwing van de hoofdpijlers tot
1,5 mm. Afronding van de pijlers zal daarom een uitgangspunt worden voor de uitvoering. De resterende
opstuwing op de kanaalas moet gecompenseerd worden en die zal gezocht worden in aanpassingen aan
het doorstroomprofiel onder de brug, bijvoorbeeld door een verlaging van de oevers of kribben. Voor de
pijlers in de uiterwaard geldt dat het effect zodanig is dat er geen maatregelen nodig zijn.
In het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier ligt er een doelstelling voor waterstandsverlaging in het
Pannerdensch kanaal. Hiervoor wordt door de Projectdirectie Ruimte voor de Rivier (de organisatie die
belast is met de uitvoering van de PKB) een projectplan opgesteld. Omdat beide projecten in hetzelfde
gebied ten uitvoer worden gebracht, wordt de compensatie die nodig is voor de opstuwing van de
hoofdpijlers in dit projectplan meegenomen.
In bovengenoemde analyse is gerekend met een MHW (Maatgevend Hoog Water) afvoer van 16.000 m3/s
bij Lobith die hoort bij een 1/1250 jaar waterstand op de Bovenrijn.

3.7

Ontwatering stedelijk gebied
In de Waterwet is de gemeentelijke grondwaterzorgplicht opgenomen. Gemeenten hebben binnen de
bebouwde kom de zorgplicht om in het openbaar gebied maatregelen te treffen om structurele nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken. Voorwaarde hierbij is dat de te treffen maatregelen doelmatig zijn en niet tot de
zorg van het waterschap of de provincie behoren. Het beleid ten aanzien van de gemeentelijke
grondwaterzorgplicht formuleren gemeenten zelf in hun gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
Als gevolg van het project ViA15 mogen de grondwaterstanden in stedelijk gebied niet dusdanig
veranderen dat dit leidt tot structureel nadelige gevolgen voor de betreffende bestemming.

3.8

Bluswatervoorzieningen van de Betuweroute
De bluswatervoorzieningen van de Betuweroute (zie paragraaf 2.6) moeten in stand blijven.
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4

INRICHTING WATERSYSTEEM (O)TB VIA15
In dit hoofdstuk wordt een onderbouwing gegeven bij de ontwerpkeuzes die gemaakt zijn in het (O)TB
ViA15. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
4.1: Benodigde aanpassingen watersysteem
4.2: Omgaan met afstromend hemelwater
4.3: Compenserende waterberging
4.4: Onderhoudsstroken watergangen
4.5: Waarborgen afvoercapaciteit watersysteem
4.6: Effecten grondwaterverlaging bij (half)verdiepte ligging

4.1

Benodigde aanpassingen watersysteem
In samenspraak met de waterschappen is bepaald welke aanpassingen aan het watersysteem nodig zijn.
Daar waar de A15 en de A12 enkel verbreed worden, zijn de ingrepen beperkt. De huidige bermen zijn
vaak breed genoeg, waardoor de huidige parallel liggende watergangen kunnen blijven liggen. Daar waar
dit niet het geval is, wordt de watergang in de meeste gevallen met de verbreding mee geschoven.
De wijzigingen zijn groter ter plaatse van de doortrekking van de A15, omdat daar nu nog geen weg ligt.
De meest ingrijpende wijzigingen vinden plaats ter plekke van het verdiepte gedeelte, omdat de huidige
watergangen de A15 daar niet eenvoudig kunnen kruisen middels een duiker.
In bijlage 5 is het wegontwerp op kaarten weergegeven met daarop extra toelichting betreffende de
waterhuishouding. Voor een aantal situaties waren meerdere varianten mogelijk, deze zijn uitvoerig
besproken met de waterschappen. Hierna volgt een korte toelichting van de belangrijkste afwegingen.
Daarbij staat het betreffende kaartblad van bijlage 5 weergegeven.
Kruising A-watergang met Van Elkweg (kaartblad 5)
De van Elkweg (N839) kruist de A15 en de Betuweroute met een viaduct. Ten zuiden van de Betuweroute
ligt een A-watergang met een belangrijke afvoerende functie richting het westen en aanvoerende functie
vanuit de ten oosten van de Van Elkweg gelegen Linge. Deze watergang komt tussen de A15 en de
Betuweroute te liggen en zou ter plekke van het viaduct met op- en afritten voorzien moeten worden van
een lange duiker. Daarnaast zouden de A-watergangen langs de Van Elkweg en Baalsestraat die vanuit
het zuiden aan moeten sluiten op deze watergang ook voorzien moeten worden van een lange duiker om
de A15 te kruisen.
Er is voor gekozen om de A-watergang vanaf de Linge tot en met de kruising met de Van Elkweg aan de
zuidzijde van de A15 te leggen. Daardoor zijn minder lange duikers nodig. Daarnaast is deze ligging beter
bereikbaar voor onderhoud. Net ten westen van het kruispunt kruist deze watergang de A15 met een
duiker en vervolgt daarna weer de huidige ligging.
Bluswatervoorzieningen Kampsestraat en aanvoer water vanuit de Linge (kaartblad 6)
Ter hoogte van de Kampsestraat doorsnijdt de A15 twee watergangen en daarbij komt de A15 tevens over
het innamepunt ten behoeve van bluswater voor de Betuweroute te liggen.
In het ontwerp is het innamepunt voor bluswater tussen de A15 en de Betuweroute geprojecteerd. De
aanvoer van water naar dit innamepunt zal plaats vinden vanuit het oosten via een watergang die tussen
de A15 en de Betuweroute komt te liggen.
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Meer richting het oosten kruisen twee A-watergangen het tracé. De meest oostelijke daarvan kruist juist
daar waar de A15 over de Betuweroute heen gaat. Hier zou een zeer lange duiker nodig zijn. In de huidige
situatie is dit de watergang via welke vanuit de Linge water aangevoerd wordt naar het gebied ten noorden
van het tracé. De wens van het waterschap is om het watersysteem ten zuiden en noorden van het tracé
zo veel mogelijk gescheiden te houden. In het ontwerp is daarom tussen de Linge en het Pannerdensch
Kanaal slechts op één punt een duikerverbinding opgenomen ten behoeve van de aanvoer van water (ter
plekke van km 168.550). De aanvoer van water vanuit de Linge zal in de toekomst rechtstreeks naar deze
duikerverbinding plaats vinden middels een te verbreden A-watergang. De stuw in deze watergang die in
de huidige situatie zorgt voor een peilscheiding met de Linge wordt verwijderd. Daardoor krijgt deze
watergang helemaal tot aan het innamepunt voor bluswater hetzelfde peil als de Linge. Waterschap
Rivierenland verwacht dat deze peilwijziging niet ongunstig is voor het betreffende peilvak.
Aan de noordzijde van de Betuweroute is op de peilscheiding een nieuw gemaal nodig (6 m3/min) om het
water dat aangevoerd wordt vanuit de Linge op te pompen naar het hoger gelegen peilvak.
Brug Pannerdensch Kanaal (kaartblad 7)
De gekozen wijze van omgaan met het afstromend brugwater is toegelicht in paragraaf 4.2.2.
Kruising watersysteem tussen Pannerdensch Kanaal en Schraleweidsestraat (kaartblad 8)
In dit gedeelte kruisen drie leggerwatergangen het tracé. De afvoerrichting is naar het noordoosten. Het
bovenstroomse deel van de meest westelijke watergang wordt ter hoogte van de Kandiastraat verlegd
naar de noordzijde van de A15. Een kruising met de A15 is niet nodig. Tussen de A15 en de Betuweroute
wordt het water opgevangen door een zaksloot, die afwatert richting het oosten en daar over kan lopen in
de volgende leggerwatergang die wel via een duiker de A15 kruist en ook de afvoer van de zuidzijde van
de Betuweroute waarborgt. Net ten westen van de Schraleweidsestraat kruist een derde leggerwatergang
de A15 en de Betuweroute middels een duiker.
Verdiept gedeelte (kaartblad 9 en 10)
Tussen de Kerkakkers en de Achtergaardsestraat kruisen twee leggerwatergangen de A15. De eerste
nabij de Kerkakkers voert af richting het noorden en de tweede leggerwatergang bij de
Achtergaardsestraat voert af richting het zuiden. De A15 doorsnijdt deze watergangen en wordt in de
plansituatie de scheiding tussen beide stroomgebieden. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van de
A15 wordt een watergang aangelegd om de afvoer van zowel het gebied ten noorden als het gebied ten
zuiden van de A15 te waarborgen. Als gevolg hiervan wijzigt het achterliggende gebied van beide
watergangen enigszins. Het stroomgebied aan de zuidzijde van de A15 wordt iets groter. Mocht blijken dat
de afvoercapaciteit van de huidige watergangen onvoldoende is dan kan gebruik gemaakt worden van de
overcapaciteit van de waterbergingen ten behoeve van de verdiepte ligging (zie paragraaf 4.3.3).
Tussen de Oostsingel (N810) en de Roodwilligenstraat kruist een leggerwatergang het tracé van de A15.
Deze watergang vervult een belangrijke afvoerende functie voor o.a. een deel van het stedelijk gebied van
Duiven. Omdat de A15 hier verdiept ligt, kan de watergang het huidige tracé niet volgen. De watergang zal
ten westen van knooppunt Oudbroeken de A12 moeten kruisen. De optie om de watergang langs de
westzijde van de A15 en het knooppunt naar de kruising met de A12 toe te leiden, leidt tot een langere
afvoerroute. Dat leidt tot een ongewenste toename van het hydraulische verhang, deze optie is daarom
niet gekozen. In het ontwerp is gekozen voor de kortste route vanaf Duiven richting de A12. De bestaande
leggerwatergang die hier ligt wordt vergroot. Aan de noordzijde van de A12 wordt deze watergang langs
knooppunt Oudbroeken doorgetrokken richting het oosten waar deze weer aantakt op zijn huidige loop (de
Zevenaarsche Wetering). Het resterende deel van de huidige watergang kan afgewaardeerd worden qua
profiel aan beide zijden van de A15. Ter hoogte van de A15 zal deze watergang onderbroken worden. Net
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ten oosten van knooppunt Oudbroeken gaat de afgewaardeerde watergang met een duiker onder de A12
door en takt vervolgens weer aan op de Zevenaarsche Wetering.
Watergangen langs te verbreden A12 (kaartblad 10 t/m 15)
Langs het grootste deel van de te verbreden A12 liggen in de huidige situatie leggerwatergangen. In het
(O)TB zijn voor deze watergangen de volgende uitgangspunten aangehouden:
•
Deze watergangen zijn daar waar de berm langs de A12 voldoende ruimte bood intact gelaten;
•
Daar waar dit niet mogelijk was, is de bestaande watergang met tenminste hetzelfde profiel (conform
de legger) terug gekomen in het ontwerp;
•
De onderhoudsstroken die in de legger staan zijn tenminste weer beschikbaar in het ontwerp.
Situatie nabij stuw Reisenakker (kaartblad 13)
Een groot deel van de afwatering van Zevenaar vindt plaats via een bestaande stuw aan de noordzijde
van Zevenaar ter hoogte van de Reisenakker vlak langs de A12. Deze stuw moet als gevolg van de
verbreding van de A12 verplaatst worden. Benedenstrooms van de stuw kruist de watergang in de huidige
situatie de A12 met een duiker en voert verder af richting het noordwesten. Met de verbreding van de A12
is aan de noordzijde van de A12 echter onvoldoende ruimte tussen de A12 en de boerderijen voor deze
watergang. Daarom is deze watergang benedenstrooms van stuw Reisenakker aan de zuidzijde van de
A12 gepland. Net voor knooppunt Oudbroeken gaat de watergang via een nieuwe duiker onder de A12
door.
Situatie bij Hengelder (kaartblad 14)
Ter hoogte van bedrijventerrein Hengelder (ten zuidwesten van Didam) is een nieuwe op/afrit van de A12
geprojecteerd, afrit 29 Zevenaar-Oost. Deze op/afrit is geprojecteerd over een deel van de
waterbergingsvijver van bedrijventerrein Hengelder en over een leggerwatergang. De verkleining van de
waterbergingsvijver wordt gecompenseerd door deze vijver aan de noordzijde te vergroten. De
leggerwatergang komt in de plansituatie terug langs de noordzijde van de op/afrit.

4.2

Omgaan met afstromend hemelwater

4.2.1

Algemeen
Conform het besluit Lozen buiten inrichtingen wordt afstromend hemelwater van rijkswegen en daarbij
behorende kunstwerken bij voorkeur geloosd op of in de bodem van buiten of binnendijks gebied. Binnen
het project ViA15 wordt deze oplossing als volgt toegepast:
•
Voor het grootste deel van het tracé vindt infiltratie van afstromend hemelwater plaats in de berm. Een
berm met een breedte van tenminste 4 meter tussen de weg en een watergang in combinatie met
toepassing van minimaal ZOAB zorgt voor voldoende zuivering van het water (zie onder voor nadere
toelichting).
•
Bij puntlozingen op het oppervlaktewatersysteem (bijvoorbeeld een kolkenleiding bij een viaduct) vindt
de lozing plaats via een zuiverende voorziening.
•
Voorzieningen zoals een zaksloot, helofytenfilter, bodempassage of wadi kunnen toegepast worden
als zuiverende voorziening.
Er zijn geen exacte richtlijnen ten aanzien van de minimale breedte van een berm die nodig is om het
afstromende hemelwater voldoende te zuiveren. In het rapport ‘Afstromend Wegwater, 2002, Commissie
Integraal Waterbeheer’ wordt op basis van onderzoek geconcludeerd dat op 10 meter afstand van de weg
geen vervuilend effect meer geconstateerd wordt bij DAB-verharding. Uit onderzoek is gebleken dat bij
ZOAB het afstromende water veel schoner is dan bij DAB. Op basis hiervan wordt als uitgangspunt
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gehanteerd dat een berm van tenminste 4 meter bij toepassing van ZOAB voldoende is als zuiverende
voorziening voor het afstromende hemelwater (zie figuur 4.1 voor het principeprofiel). In feite is er dan
sprake van lozen in of op de bodem. Naast dat de berm minimaal 4 meter breed dient te zijn, dient de
samenstelling van de toplaag van de berm zodanig te zijn dat zowel de infiltratiecapaciteit als het
vermogen om de verontreinigingen te binden voldoende is (zie ook tekst in kader).

berm tenminste 4 meter breed
watersysteem

DZOAB
water infiltreert,
verontreiniging wordt gebonden aan bodem

Figuur 4.1

Principeprofiel lozen op of in de bodem bij een berm van tenminste 4 meter

Ontwerpeis toplaag berm (Uit “Afstromend wegwater KAWW”, RWS 2014)
De bovenste 0,25 m van de Berm dient, m.u.v. vakken met een gesloten beplanting, te bestaan uit “teelgrond voor
schrale grasvelden”, conform artikel 51.06.01.05 van de RAW Standaard 2010, met een M50-waarde tussen de 0,210
mm en 0,425 mm. De verdichtingsgraad dient gemiddeld 98% en minimaal 93% te bedragen, conform proef 3 van de
RAW Standaard 2010. Bron: Componentenspecificatie berm (10-2013).
Deze ontwerpeis is ingegeven vanuit kosteneffectiviteit op het berm-/groenbeheer, verkeersveiligheid (berijdbaarheid
wegbermen) en het vastleggen van verontreiniging in de toplaag van de wegberm.

Het OTB voorziet voor het overgrote deel in een berm van 4 meter. Daar waar geen berm is of waar de
berm minder breed is, wordt plaatselijk een zuiverende voorziening toegepast. De uitwerking hiervan is,
daar waar dit over een kleine afstand geldt, niet in de kaarten opgenomen. Voor de grotere oppervlakken,
zoals bij de brug en de verdiepte ligging, is de zuiverende voorziening wel opgenomen in de kaarten, zie
bijlage 5. De voorzieningenzijn droogvallend en vullen zich tijdens een neerslagsituatie, zie figuur 4.2 voor
het principeprofiel. Het water wordt vervolgens geïnfiltreerd in de bodem (waarmee een zuivering
bewerkstelligd wordt). In situaties waar de grondwaterstand dicht onder de bodem van de voorziening kan
komen, wordt drainage toegepast om te borgen dat de voorziening weer snel genoeg leeg loopt. In geval
van incidentele grote neerslaghoeveelheden kan de voorziening overlopen naar het watersysteem middels
een gelimiteerde afvoer (bijvoorbeeld een duiker met een kleine diameter of een zogenaamde V-stuw).

watersysteem

voorziening voor berging en zuivering
instroom wegwater
eventueel drainage
infiltratie
gelimiteerde afvoer

Figuur 4.2

Principeprofiel zuiverende voorziening ViA15

De specifieke oplossingen voor de brug over het Pannerdensch Kanaal en de verdiepte ligging worden in
de volgende paragrafen beschreven.
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4.2.2

Afstromend water brug over Pannerdensch Kanaal
De opties
Het water van de brug over het Pannerdensch Kanaal kan op twee manieren afgevoerd worden, namelijk
via riolering onder het brugdek afvoeren naar binnendijks gebied of via de pijlers buitendijks lozen in de
uiterwaarden. Het water wordt vervolgens geloosd in een zuiverende voorziening. Deze kan binnendijks
het hele jaar door werken. In de uiterwaarden verliest deze bij hoogwater zijn functie, waardoor
rechtstreeks geloosd wordt op het Pannerdensch Kanaal.
In het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ (Blbi) staan de juridische kaders voor het lozen van afstromend
wegwater. Als het BLBI wordt toegepast op de brug van ViA15 is de volgende voorkeursvolgorde van
toepassing:
1.
2.

3.

Lozen in de bodem (bodeminfiltratie in binnendijks gebied)
Lozen op aangewezen oppervlaktewateren (in dit geval de uiterwaarden en het Pannerdensch
kanaal) of een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater. De bodem van de
uiterwaarden valt hieronder.
lozen op niet-aangewezen oppervlaktewateren (bijvoorbeeld binnendijks oppervlaktewater)

De wettelijke voorkeur gaat dus uit naar bodeminfiltratie in binnendijks gebied. Alleen als dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, kan uitgeweken worden naar lozen van het brugwater in het buitendijks gebied, optie 2
van de voorkeursvolgorde van het BLBI. Dit houdt in dat een deel van het brugwater (bijvoorbeeld van het
gedeelte van de brug boven buitendijks gebied) niet binnendijks geïnfiltreerd wordt maar direct wordt
geloosd op het buitendijks gebied (de uiterwaarden of het Pannerdensch kanaal).
Zoals beschreven in het juridisch kader kan voor deze optie gekozen worden in het geval dat optie 1
redelijkerwijs niet kan. Om te kunnen beargumenteren of dit het geval is, is een afweging van de
technische aspecten en het kostenverschil van belang.
Keuze voor binnendijkse bodeminfiltratie
Op basis van een afweging op technische uitvoerbaarheid, kosten en juridische voorkeur is in principe
gekozen voor optie 1, het water binnendijks infiltreren in de bodem. Het verwachtte kostenverschil met
optie 2 en de technische nadelen ten opzichte van optie 2 geven onvoldoende argumentatie om te
onderbouwen dat optie 1 redelijkerwijs niet mogelijk is. Hierbij weegt ook mee dat het binnendijks bergen
en infiltreren van het brugwater in de praktijk in andere vergelijkbare projecten ook is toegepast.
Het afstromend brugwater wordt dus met een leiding afgevoerd naar de landhoofden en komt daar uit in
een droogvallende voorziening. Het water kan daar infiltreren waarbij de bodempassage zuiverend werkt.
Bij grote hoeveelheden komt het water vertraagd in het oppervlaktewatersysteem nadat het vuil bezonken
is. Het stroomgebied van het binnendijks watersysteem wordt hierdoor iets groter, omdat het water dat op
de brug valt in de huidige situatie buitendijks terecht komt. Het oppervlak van de brug is in verhouding met
het binnendijks stroomgebied echter zeer klein. Daarnaast vindt de afvoer op het binnendijks
watersysteem vertraagd plaats, doordat het water eerst gebufferd wordt in de voorziening. Om
bovengenoemde redenen is er voor gekozen om vertraagd af te voeren naar binnendijks watersysteem.
Omdat water idealiter binnen het systeem waarin het valt wordt opgevangen, zal met de waterschappen
nadere afstemming plaatsvinden over de uitwerking van de afwatering van de brug. Hierbij zal verder
verkend worden of er een realistische oplossingsrichting bestaat, binnen de kaders van het Blbi, om
buitendijks te lozen.
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4.2.3

Afstromend water (half)verdiepte ligging
Het (half)verdiepte deel van de A15 bestaat uit 2 delen. Een deel bestaat uit een betonnen bakconstructie.
Het water wat hierin terecht komt, wordt via een goot langs de kant van de weg opgevangen en via kolken
aangesloten op een onderliggend riool welke het water afvoert naar zogenaamde waterkelders. Onder een
tweede deel wordt een folieconstructie aangebracht. Tussen folie en weg ontstaat een ‘grondwaterstand’
die beheerst moet worden. Langs de weg wordt aan weerszijden parallel een grindsleuf aangelegd. Via
deze grindsleuven kan zowel wegwater als ‘grondwater’ afstromen naar de waterkelders.
Het water wordt opgevangen in de waterkelders en van daaruit verpompt naar een zuiverende
voorziening, van waaruit het water vertraagd wordt afgevoerd op het oppervlaktewatersysteem. De
zuiverende voorziening is een droogvallende waterberging (zie figuur 4.2 voor het principeprofiel). Het
water zakt weg in de bodem en wordt daardoor gezuiverd. In bijlage 4 is het afwateringssysteem van het
verdiepte gedeelte verder uitgewerkt.

4.3

Compenserende waterberging

4.3.1

Algemeen
De versnelde afstroom van hemelwater als gevolg van de toename aan verharding wordt gecompenseerd
door waterberging te realiseren. Daarnaast wordt ook de waterberging die verdwijnt als gevolg van de
aanleg van de snelweg gecompenseerd. De toename aan waterberging bestaat uit nieuwe watergangen
langs het tracé of bestaande watergangen die verbreed worden.
De nieuwe en te verplaatsen watergangen zijn afgestemd met de waterschappen. In het geval hiermee te
weinig waterberging gerealiseerd wordt, zijn waterbergingen opgenomen (vooral knooppunten, toe- en
afritten en overige Rijksgronden langs het tracé) waarin aanvullende waterberging gerealiseerd wordt. Het
nieuwe watersysteem langs het tracé alsook de waterbergingen zijn weergegeven op de kaarten in bijlage
4.
Een deel van de waterbergingen is bedoeld om het water van een specifiek deel van de ViA15 op te
vangen, te zuiveren en te bergen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het brugwater en het water van de verdiepte
ligging. Deze voorzieningen liggen in de directe omgeving van het lozingspunt.
Een ander deel van de waterbergingen is bedoeld om het bergingstekort binnen een peilvak of
stroomgebied te compenseren. Voor de situering van deze voorzieningen geldt dat deze binnen het
peilvak of stroomgebied dienen te liggen (bij voorkeur benedenstrooms). Tussen de voorziening en het
toegenomen verharde oppervlak mogen geen hydraulische knelpunten liggen.
De volgende paragrafen geven per waterschap inzicht in de waterberging die voorzien is in het ontwerp.

4.3.2

Waterschap Rivierenland (Valburg tot Pannerdensch Kanaal)
Het tracé van de A15 doorsnijdt tussen knooppunt Valburg en het Pannerdensch Kanaal 10 peilgebieden
van het watersysteem dat beheerd wordt door Waterschap Rivierenland.
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In tabel 4.1 is per peilvak aangegeven wat de wateropgave is en in hoeverre deze ingevuld wordt met de
in het ontwerp opgenomen watergangen. In bijlage 3 is een uitgebreide tabel (tabel B3.1) met de
bijbehorende uitgangspunten opgenomen.
Tabel 4.1 Toename verhard oppervlak en compensatie waterberging* (gebied Rivierenland)
Peilvak
Toename Benodigde Extra berging Benodigd in
verhard
berging*
in ontwerp**
waterbergingen
2
3
3
(m )
(m )
(m )
(m 3)
OVB136-1857
28775
1254
1751 0
OVB150-1849
3000
131
0 wordt in peilvak OVB1361857 gerealiseerd
OVB148-1851
4000
174
1044 0
OVB152-1848
2500
109
431 0
OVB151-1845
37550
1637
1071 566 (waterberging 1)
OVB154 B-1842
68080
2968
906 2062 (waterberging 2 en 3)
LNG003-1053
25208
1099
1800 0
OVBOBO_08-1827
23415
1021
1619 0
OVBOBO_07-1824
6690
706
2401 0
OVBOBO_11-1823,
- flyover, opgenomen in
peilvak 1824
Brug afstromend naar
24240
1842
0 1842 (waterberging 4)
west tot aan flyover
3

* benodigde berging bepaald op basis van vuistregel WSRL 436 m /ha (behorend bij bui T=10+10%)
** extra berging berekend door het extra wateroppervlak te vermenigvuldigen met een peilstijging van 0,3 m

Voor de situering van de peilvakken zie bijlage 2. In 2 peilvakken zijn waterbergingen aangewezen (zie
kaarten bijlage 5) om voldoende waterberging te kunnen realiseren. Daarnaast is voor de opvang voor het
afstromend brugwater een waterberging aangewezen.
De brug over het Pannerdensch Kanaal (vanaf rivierkruising) wordt gerioleerd. De benodigde waterberging
wordt binnendijks onder de brug gerealiseerd. De fly-over bij Boerenhoek, zal gerioleerd afwateren tot
onderaan de fly-over en via een zuiverende zaksloot/infiltratieveld lozen op het watersysteem.
In bijlage 3 is een tabel (tabel B3.3) met de waterbergingen en de bijbehorende oppervlakken opgenomen.
De waterberging en zijn groot genoeg om daarin de benodigde waterberging te realiseren.

4.3.3

Waterschap Rijn en IJssel (oostelijk van Pannerdensch Kanaal)
In het gebied waar waterschap Rijn en IJssel het watersysteem beheert onderscheiden we een aantal
deelgebieden die hierna beschreven worden:
•
A15 tot aan verdiept gedeelte;
•
A15 verdiepte gedeelte;
•
A12 verbreding.
A15 tot verdiept gedeelte (kaartblad 8)
Vanaf de brug tot aan de Schraleweidsestraat ligt de A15 niet verdiept en wordt de waterberging
gerealiseerd in watergangen en zaksloten parallel langs de weg. Tussen de Betuweroute en de A15 is
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ruimte beschikbaar om het water op te vangen in een brede zaksloot. Ook het brugwater vanaf de
rivierkruising wordt middels een afvoerleiding afgevoerd naar deze ruimte.
Nabij de uitmonding van de tunnel van de Betuweroute ligt een infiltratiebassin van Prorail. Deze wordt
met de aanleg van de A15 gedempt. In het ontwerp is voorzien in een nieuwe voorziening. De naast
gelegen poel met natuurfunctie blijft behouden.
In tabel 4.2 is aangegeven wat de wateropgave is en in hoeverre deze ingevuld wordt met de in het
ontwerp opgenomen watergangen.
Tabel 4.2 Toename verhard oppervlak en compensatie waterberging
Traject van - tot
Toename Benodigde Extra berging
verhard
berging*
in ontwerp**
(m 2)
(m 3)
(m 3)
Brug afstromend naar oost
28160
2084
0
Brug tot verdiept gedeelte
41032
3036
5700

Benodigd in
waterbergingen
(m 3)
2084 (waterberging 5)
0

3

* benodigde berging bepaald op basis van 740 m /ha (behorend bij bui T=100 +10%)
3

** extra berging berekend door voor de extra lengte aan zaksloten 2m /m te rekenen

In bijlage 3 is een tabel (tabel B3.3) met de waterbergingen en de bijbehorende oppervlakken opgenomen.
Waterberging 5 is groot genoeg om daarin de benodigde waterberging te realiseren.
A15 verdiept gedeelte (Schraleweidsestraat tot knooppunt Oudbroeken, kaartblad 9 en 10)
Vanaf de Schraleweidsestraat tot knooppunt Oudbroeken ligt de A15 verdiept. Het eerste deel tot en met
onderdoorgang spoorlijn Arnhem-Oberhausen bestaat uit een betonnen bakconstructie. Daarna wordt een
folieconstructie toegepast met daarbinnen natuurlijke taluds.
In het deel met natuurlijke taluds wordt het afstromend hemelwater van de weg opgevangen in
grindsleuven in de berm en vervolgens via drains in de grindsleuven afgevoerd naar pompputten. In de
betonnen bakconstructie wordt het hemelwater via riolering afgevoerd naar pompputten.
Vanuit de pompputten wordt het water geloosd op droogvallende bergingsvoorzieningen. Vanuit deze
voorzieningen wordt het water vertraagd afgevoerd op het oppervlaktewatersysteem. De berging van het
totale systeem (grindsleuven, pompputten en bergingsvoorziening heeft voldoende bergingscapaciteit (740
m3 per hectare verhard oppervlak)).
In bijlage 4 is het principeontwerp van het watersysteem van het verdiepte gedeelte verder uitgewerkt.
Waterberging 6 t/m 9 en 12a zijn aangewezen voor het verdiepte gedeelte. Daarin is voldoende ruimte om
de benodigde waterberging te realiseren.
Verbreding A12
De A12 wordt aan weerszijden verbreed met een extra rijbaan. De watergangen die in de huidige situatie
langs de A12 liggen zijn waar mogelijk intact gelaten om grondaankoop zo veel mogelijk te beperken. Daar
waar dit niet paste zijn de watergangen met de verbreding van de weg mee geschoven en tenminste met
hetzelfde profiel terug geplaatst. Ten westen van knooppunt Ouddijk worden de verschoven watergangen
bovendien verbreed. Er liggen daar geen waterbergingen dichtbij, terwijl de weg extra verbreed wordt naar
4 rijstroken.
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Voor de gebieden waar bestaande watergangen intact blijven, moet de benodigde waterberging elders
gerealiseerd worden. Hiervoor zijn waterbergingen aangewezen (overhoeken, vrijkomende gronden e.d.).
Deze staan weergegeven op de kaarten in bijlage 5.
Uitgangspunt bij de situatie van de waterbergingen is dat de waterberging gerealiseerd wordt voordat het
in een afvoerende (hoofd)watergang terecht komt of binnen een beperkte afstand langs die
(hoofd)watergang. In tabel 4.3 is het tracé op basis van dit uitgangspunt opgedeeld in logische delen
waarbinnen voldoende ruimte voor waterberging beschikbaar moet zijn. Per gedeelte is aangegeven wat
de wateropgave is en in hoeverre deze ingevuld wordt met de in het ontwerp opgenomen watergangen. In
bijlage 3 is een uitgebreide tabel (tabel B3.2) en een beschrijving van de bijbehorende uitgangspunten
opgenomen.
Tabel 4.3 Toename verhard oppervlak en compensatie waterberging (gebied Rijn en IJssel, A12)
Toename Benodigde
Extra berging Benodigd in
verhard
berging*
in ontwerp** waterbergingen
Traject van - tot
(m 2)
(m 3)
(m 3) (m 3)
westzijde - Giesbeeksestraat
Giesbeeksestraat Zevenaarse Wetering

21191

1568

0 1568 (waterberging 10)

14127

1045

Zevenaarse Wetering Reisenakker

36327

2688

Reisenakker - Didamseweg

17155

1269

0 1045 (waterberging 11)
0 (eventueel
waterberging
4400 12 b)
1269 (waterberging 13
0 en 14)

Didamseweg - Hengelderweg

19173

1419

Hengelderweg - Oud-Dijk

25227

1867

0 1419 (waterberging 15)
1207 (waterberging 15 b
660 en c)

3

* benodigde berging bepaald op basis van 740 m /ha (behorend bij bui T=100 +10%)
** extra berging berekend door over het extra wateroppervlak een peilstijging van 0,5 m te rekenen (zie ook bijlage 3)

Ten behoeve van de realisatie van aansluiting Hengelder moet een deel van de bestaande
waterbergingsvijver van het bedrijventerrein gedempt worden. Dit wordt gecompenseerd door de
waterbergingsvijver aan de noordkant te vergroten.
In bijlage 3 is een tabel (tabel B3.3) met de waterbergingen en de bijbehorende oppervlakken opgenomen.
De waterbergingen zijn groot genoeg om daarin de benodigde waterberging te realiseren.

4.4

Onderhoudsstroken watergangen
Op basis van de uitgangspunten van de waterschappen en de juridische grondslag van het (O)TB is
gekeken hoe de onderhoudsstroken van de watergangen verzorgd kunnen worden.
Langs watergangen waar onderhoudsstroken en onderhoudspaden in eigendom en/of beheer van het
waterschap komen (zie paragraaf 3.3) zal het waterschap via een keurkaart de onderhoudspaden en stroken juridisch vastleggen. Bij voorkeur wordt de keurkaart gelijktijdig met het Tracébesluit ter visie
gelegd. De kaarten in bijlage 5 geven via dwarsprofielen inzicht waar de onderhoudspaden en -stroken
langs de watergangen komen te liggen.
Concreet betekent dit:
•
Dat bij nieuwe watergangen nieuwe onderhoudsstroken komen te liggen.
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•
•

Dat voor aan te passen watergangen ook aanpassingen aan de onderhoudsstroken doorgevoerd
moeten worden.
Dat binnen de onderhoudsstroken aanwezige obstakels, zoals hekwerken en dergelijke, zoveel
mogelijk verwijderd moeten worden en een aantal voorzieningen zoals duikers en dammen,
aangelegd moeten worden.

Inzake de onderhoudsstroken zal in principe door het waterschap overleg worden gevoerd met de
betrokken perceelseigenaren.

4.5

Waarborgen afvoercapaciteit watersysteem
Met de verbreding van de A15, de nieuwe aanleg ervan en de verbreding van de A12 vinden
aanpassingen plaats aan het watersysteem. Een aantal duikers moeten verlengd of verplaatst worden.
Sommige watergangen worden enkele meters verlegd en in een enkel geval (nabij de verdiepte ligging
van de A15) krijgen watergangen een geheel andere ligging met een gewijzigd afstromend gebied. De
afmetingen die in dit OTB zijn opgenomen zijn in overleg met de waterschappen bepaald op basis van
gebiedskennis van het waterschap, de afmetingen die de bestaande (aanliggende) watergangen hebben,
en de richtlijnen voor nieuwe watergangen. Nieuw ontworpen watergangen en duikers hebben minimaal
de afmetingen die de bestaande benedenstroomse watergangen en duikers hebben. Nabij de verdiepte
ligging is in het ontwerp rekening gehouden met de wijzigingen in de (deel)stroomgebieden. De
afvoercapaciteit van het aangepaste watersysteem is op deze wijze groter of gelijk aan de afvoercapaciteit
van het huidige watersysteem. In bijlage 5 zijn de dwarsprofielen van de nieuwe watergangen
weergegeven alsook de afmetingen van nieuwe of aan te passen duikers.
De afwatering van de brug over het Pannerdensch Kanaal en van het verdiepte gedeelte vindt plaats via
een rioleringssysteem. Dit systeem moet voldoen aan de richtlijnen voor de afvoercapaciteit uit paragraaf
3.4. Zie bijlage 4 voor een beschrijving van dit systeem en een indicatie van de benodigde afmetingen.

4.6

Effecten grondwaterverlaging bij aanleg (half)verdiepte ligging
Deze paragraaf gaat over de effecten van de aanleg van de ViA15 op het grondwater ter plekke van de
(half)verdiepte ligging. Verder ligt het wegtracé op of boven maaiveld en zijn de effecten op grondwater te
verwaarlozen.
In het geohydrologisch onderzoek ten behoeve van de Trajectnota/MER zijn de permanente en tijdelijke
effecten van onder andere de (half)verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar onderzocht (ARCADIS,
2010). Geconcludeerd is dat permanente effecten van een (half)verdiepte ligging tussen Duiven en
Zevenaar verwaarloosbaar zijn. Dit komt omdat de verdiepte ligging gelegen is in een grof zandig pakket
en de regionale grondwaterstroming voornamelijk parallel loopt aan het nieuwe wegtracé van de A15. Dit
is in nieuw onderzoek (ARCADIS, 2014) bevestigd aan de hand van actuele nieuwe beschikbare
gegevens en uitgangspunten van het ontwerp.
Door ARCADIS (2014) is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de geohydrologische effecten van de
(half)verdiepte ligging. Doel van het vervolgonderzoek was om inzicht te geven in de mogelijke effecten op
de grondwaterstand en de omgevingseffecten daarvan die tijdens de uitvoering kunnen optreden bij een
(half)verdiepte aanleg van de A15. In dit onderzoek is gekeken naar omgevingseffecten op bebouwing en
infrastructuur, landbouw en natuur, oppervlaktewater, grondwateronttrekkingen en koude-warmte
opslagsystemen en bodem- en grondwaterverontreinigingen.
Bij de totstandkoming van dit geohydrologisch vervolgonderzoek zijn opnieuw vertegenwoordigers en
deskundigen van waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat betrokken. Vanaf de
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start van het onderzoek namen zij deel aan een begeleidingsgroep waarin de input, modelbouw en
uitkomsten besproken en afgestemd zijn.
De duur en grootte van de verlaging van de grondwaterstand in de omgeving van de (half)verdiepte ligging
is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de bemaling (open ontgraving, damwanden, retourbemaling,
werksnelheid, etc.). In het onderzoek is de verlaging bij verschillende uitvoeringswijzen ingeschat en zijn
de bijbehorende effecten kwalitatief beschreven evenals de mogelijk te nemen maatregelen tijdens de
uitvoering.
Hierna volgen voor achtereenvolgens zetting, landbouw/natuur en bodem/grondwaterverontreinigingen de
aanwezige risico’s en de eventueel te nemen maatregelen zoals verwoord in het geohydrologisch
onderzoek.
Zetting
De conclusie van het geohydrologisch onderzoek is dat er een risico op zetting aanwezig is. Dit risico
beperkt zich tot de directe omgeving van het tracé.
Het risico op schade als gevolg van zetting wordt beheerst door de juiste keuze in uitvoeringswijze in
combinatie met nader onderzoek, communicatie met omgeving en partijen en monitoring.
In hoofdstuk Bodem en water van de Toelichting van het OTB wordt nader in gegaan op deze effecten en
hoe hiermee om te gaan.
Landbouw en natuur
De tijdelijke effecten op de grondwaterstand kunnen schade toebrengen aan grondwaterafhankelijke
natuur en landbouwgewassen. Wanneer de uitvoeringswerkzaamheden plaatsvinden in het groeiseizoen
van gewassen en vooral tijdens de droge periode van het jaar, kan schade aan gewassen en natuur
optreden door een vochttekort.
Uitvoeren van de werkzaamheden, als de grondwaterstand tijdelijk verlaagd moet worden, buiten het
groeiseizoen is een maatregel om droogteschade aan gewassen en natuur te verminderen. Een andere
mitigerende maatregel kan zijn het beregenen van de gewassen of het tijdelijk opzetten van de peilen in
de watergangen en sloten (eventueel met onttrokken grondwater).
Bodem en grondwaterverontreinigingen
Door beïnvloeding van het grondwater tijdens uitvoering (tijdelijke bemaling) treden verplaatsing en/of
wijziging van de grondwaterstand en grondwaterstroming op. Hierdoor kunnen mobiele grondwaterverontreinigingen beïnvloed worden. Vooral locaties in de nabijheid van het wegtracé (circa 500 m tot
1.000 m) vormen hiervoor een risico.
Op basis van de beschikbare informatie bestaat er een risico op verspreiding van verontreinigingen door
tijdelijke grondwateronttrekkingen. Dit risico is gebaseerd op de (worst case) berekende effecten op de
grondwaterstand en vanwege het feit dat er mobiele grondwaterverontreinigingen binnen het berekende
invloedgebied aanwezig zijn. Daarnaast zijn er binnen dit invloedsgebied meerdere verdachte locaties
aanwezig. De effecten hiervan kunnen pas worden bepaald als onderzoek gedaan is naar de aard en
omvang van de verontreiniging.
In hoofdstuk Bodem en water van de Toelichting van het OTB wordt nader in gegaan op deze effecten en
hoe hiermee om te gaan.
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WATERADVIES
In samenspraak met de waterschappen zijn de principes van het watersysteem voor het (O)TB bepaald. In
dit rapport staan deze beschreven en toegelicht. De conclusie is dat het (O)TB een goed functionerend
watersysteem waarborgt met voldoende afvoercapaciteit, voldoende waterberging en geen verslechtering
van de waterkwaliteit. Voor de nadere uitwerking richting contract en uitvoering zijn er nog enkele
aandachtspunten.
In bijlage 6 is als onderdeel van de watertoets een wateradvies gegeven.
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BIJLAGE 1

Beleid, wet- en regelgeving
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In deze bijlage is het beleid opgenomen dat van invloed is op de bescherming en het beheer van water en
bodem in het werkgebied van de A15. Er is een onderverdeling gemaakt in Europees, nationaal en
regionaal (provincie, waterschap, gemeente) beleid.

Europees beleid
Voor het aspect water is sinds 22 december 2000 de Europes Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht.
De vaststelling van de Europese kaderrichtlijn water en de doorwerking daarvan in het Nederlandse
waterbeleid is van belang voor de bescherming van grond- en oppervlaktewaterlichamen. De KRW geeft
aan dat het water geen handelswaar is, maar een erfgoed dat als zodanig moet worden beschermd,
verdedigd en behandeld. De belangrijkste doelen zijn een goede chemische en ecologische kwaliteit van
oppervlaktewateren, een goede chemische kwaliteit van het grondwater en goed voorraadbeheer van het
grondwater. Deze doelen moeten in alle EU-landen bereikt zijn in 2015. Uitstel hiervan is mogelijk tot 2021
en 2027, op basis van een goede, inhoudelijke motivatie.
De Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) dateert van november 2007. In 2009 zijn vereisten
vanuit de richtlijn in de Nederlandse wet- en regelgeving opgenomen. Het doel van de ROR is het
beperken van de negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu,
het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid. Concreet verplicht de ROR lidstaten tot het maken
van een voorlopige risicobeoordeling, overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten en
overstromingsrisicobeheerplannen. De Europese lidstaten hebben een zekere vrijheid om de richtlijn naar
eigen inzichten in te vullen. Zo bepalen zij zelf de doelen en de daaruit afgeleide maatregelen voor hun
overstromingsrisicobeheer. Nederland heeft gekozen voor een sobere, doelmatige aanpak wat wil zeggen
dat voor rapportage naar de EU geen nieuw beleid wordt ontwikkeld en wordt uitgegaan van bestaande
kennis.

Rijksbeleid
Het waterbeleid in Nederland is de laatste jaren sterk veranderd. De wetgeving was tot voor kort
versnipperd in verschillende wetten en was deels verouderd. Een belangrijke stap is dat in december 2009
de nieuwe Waterwet van kracht is geworden, die een aantal oude wetten heeft gebundeld.
Waterwet
Zoals hiervoor aangegeven is in 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water in werking getreden. Hierdoor was
een herziening van de waterwetgeving noodzakelijk geworden. De kaderrichtlijn en de onderliggende
dochterrichtlijnen stellen doelen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Om te kunnen
voldoen aan de eisen die het waterbeheer van de toekomst aan ons land stelt, is sinds 22 december 2009
de Waterwet van kracht. De Waterwet dient als paraplu voor implementatie van de vigerende Europese
Kaderrichtlijn. Daarnaast geeft de wet ruimte voor implementatie van de toekomstige Europese richtlijnen.
De Waterwet beschouwt het water als één systeem en maakt in veel gevallen geen onderscheid meer
tussen grond- en oppervlaktewater. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater,
en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De saneringsregeling voor
waterbodems is van de Wet bodembescherming overgebracht naar de Waterwet. Daarnaast levert de
Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels
en administratieve lasten.
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Deze nieuwe wet heeft negen oude ‘waterwetten’ samengevoegd, waaronder de Wet op de
waterhuishouding, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Grondwaterwet en de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken. De Waterwet is dus één integrale wet in plaats van afzonderlijke regelingen. Zo
worden er voor al deze wetten geen afzonderlijke vergunningen meer vergeven op basis van verschillende
wetten, maar slechts één watervergunning.
Daarnaast vallen steeds meer activiteiten onder algemene regels, waar zo geen vergunning voor nodig is.
In de regel komt dit neer op een meldingsplicht in plaats van een vergunningenprocedure. Via algemene
regels is vooraf voor iedereen duidelijk wat wel en wat niet kan. Niet alles is in algemene regels vast te
leggen en voor deze activiteiten in, op, onder of over watersystemen is er de watervergunning. Het gaat
hierbij om tal van activiteiten die voorheen door de afzonderlijke wetten werden geregeld, zoals het lozen
op oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het bouwen op een dijk.
Beleidslijn Grote Rivieren (2006)
De Beleidslijn grote rivieren heeft Beleidslijn ruimte voor de rivier uit 1997 vervangen. Deze beleidslijn
bevat een kader voor het beoordelen van de toelaatbaarheid – vanuit rivierkundig én ruimtelijk oogpunt van nieuwe activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren.
Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (2007)
De Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (de PKB), beschrijft het beleid om in 2015 het
vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken en het benedenstroomse deel van de Maas te realiseren,
evenals de daarmee samenhangende verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
De PKB bevat onder andere de visie op de bescherming van het rivierengebied en er wordt aangegeven
waarom voor een Planologische Kernbeslissing is gekozen. De doelstellingen voor veiligheid en ruimtelijke
kwaliteit worden geformuleerd en de strategische beleidskeuzen die ten grondslag liggen aan het
samenhangende pakket van maatregelen voor de korte termijn (2015) plus de eventuele aanvullende
maatregelen na 2015. Deze maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het verbreden of verdiepen van de
rivier, het verwijderen van obstakels of het landinwaarts verleggen van dijken.
Nationaal waterbeleid
De Kabinetsvisie op het waterbeleid: “Nederland veroveren op de toekomst” vormt de basis voor het
Nationaal Waterplan dat in december 2010 door het kabinet is vastgesteld. Het Nationaal Waterplan
wordt, in het kader van de in werking tredende waterwet, iedere 6 jaar opnieuw uitkomen. Het nationale
waterplan vervangt de (4e) Nota Waterhuishouding.
In 2003 is het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) vastgesteld. Hierin hebben betrokken
waterbeheerders vastgelegd samen te willen werken aan een watersysteem dat kwantitatief op orde is. In
juni 2008 is het NBW geactualiseerd. Doel van deze actualisatie was het aanscherpen van het begrip ‘op
orde’ hebben van het watersysteem. ‘Op orde’ houdt in dat er geen onacceptabele wateroverlast meer
plaatsvindt. Daarom dient het voorliggende plan vast te leggen wat ‘acceptabel’ en ‘overlast’ inhoudt. Dit
NBW-Actueel onderstreept dat betrokkenen het watersysteem op ‘zo kort mogelijke termijn’ en tegen ‘zo
laag mogelijke maatschappelijke kosten’ op orde willen krijgen. Samenwerking en doelmatigheid zijn
daarom de belangrijkste uitgangspunten.
Het NBW-Actueel integreert de Europese KRW in het nationale kader. Vooral de belangrijkste peildata van
het KRW zijn opgenomen in het NBW-Actueel; dit stelt namelijk dat urgente maatregelen om het
watersysteem op orde te krijgen voor 2015 worden uitgevoerd. Waterbeheerders kunnen minder urgente
maatregelen, mits onderbouwd, doorschuiven naar de periode tussen 2015 en 2027. De wateropgave zo
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deze uit de WB21 volgt (Waterbeheer 21e eeuw, commissie in het leven geroepen in 1999 om
terugkerende en aanhoudende opgaven rondom water te onderzoeken en op dat gebied aanbevelingen te
doen), blijft in het NBW-Actueel behouden.
Op 23 mei 2011 is het bestuursakkoord water ondertekend. Dit bestuursakkoord richt zich primair op het
vergroten van de doelmatigheid van het beheer van het watersysteem en de waterketen. Gezien de
uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid, klimaatverandering en
duurzaamheid, blijven de doelen die eerder zijn verwoord in het Nationaal Bestuursakkoord Water (2003
en 2008) en in het Bestuursakkoord Waterketen (2007) onverkort van kracht.
Het watertoetsproces
Het doel van het watertoetsproces is: waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke
plannen en besluiten. De meerwaarde van het watertoetsproces is dat het zorgt voor een vroegtijdige
systematische aandacht voor het meewegen van water in de ruimtelijke ordening. Het is wettelijk verplicht
(Besluit op de ruimtelijke ordening, Bro) om het watertoetsproces te doorlopen bij bestemmingsplannen,
inpassingsplannen en projectbesluiten. Daarnaast is in het Nationaal Bestuursakkoord Water (2008)
wederom afgesproken om het watertoetsproces te doorlopen bij alle waterhuishoudkundig relevante
ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. Dit is conform de Bestuurlijke Notitie
Watertoets. Eén van de belangrijkste onderdelen in het watertoetsproces is het wateradvies van de
waterbeheerder. Bij de besluitvorming dient vervolgens gemotiveerd te worden op welke manier rekening
is gehouden met dit wateradvies. De initiatiefnemer verantwoordt de ruimtelijke keuzen ten aanzien van
water in de waterparagraaf, als onderdeel van het ruimtelijke plan.
CIW-Rapport Afstromend Wegwater (2002)
De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW), het bestuurlijk overleg voor de afstemming van beleid en
uitvoering van integraal waterbeheer waarbij alle overheden die betrokken zijn bij het integraal
waterbeheer zijn vertegenwoordigd, heeft in april 2002 het rapport ‘Afstromend wegwater’ gepubliceerd.
Het CIW rapport bevat aanbevelingen met betrekking tot wet- en regelgeving, bronbestrijding en
maatregelen gespecificeerd per type weg en soort verharding, in relatie tot de kwetsbaarheid van het
gebied.
KAWW, Kader Afstromend Wegwater (2014)
Het Kader Afstromend Wegwater is een praktische handreiking van Rijkswaterstaat ter invulling van het
besluit lozen buiten inrichtingen. Het ‘Kader’ dient toegepast te worden bij het ontwerp, het beheer en het
onderhoud van Rijksinfrastructuur. In het Kader staan praktische handvatten voor de keuze van
voorzieningen voor het afstromend wegwater en voor de afweging van verschillende belangen in het
primaire proces. Een en ander op basis van invulling van de zorgplicht, oftewel "Good housekeeping".
Besluit lozen buiten inrichting (2011)
Voorgenoemd Kader Afstromend Wegwater is een uitwerking van het Besluit lozen buiten inrichtingen.
Voor de afwatering van wegen dient te worden voldaan aan de zorgplicht uit de AmvB ‘Lozen buiten
inrichtingen“.
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Regionaal beleid
Beleid provincie Gelderland
Het Waterplan Gelderland is de opvolger van het derde Waterhuishoudingsplan (WHP3). Het beleid uit
WHP3 wordt grotendeels voortgezet. Het Waterplan Gelderland is tegelijk opgesteld met de
water(beheer)plannen van het Rijk en de waterschappen. In onderlinge samenwerking zijn de plannen zo
goed mogelijk op elkaar afgestemd. Het Waterplan Gelderland 2010-2015 is op 11 november 2009 door
Provinciale Staten vastgesteld en op 22 december 2009 in werking getreden.
In het plan staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die daarvoor nodig zijn en wie ze gaat
uitvoeren. Voor oppervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, regionale wateroverlast, watertekort en
waterbodems gelden provinciebrede doelen. Voor een aantal functies, zoals landbouw, natte natuur,
waterbergingsgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden, zijn specifieke doelen geformuleerd.
Vanwege de Europese Kaderrichtlijn Water is voor bepaalde oppervlaktewateren vastgelegd of het een
kunstmatig of sterk veranderd oppervlaktewater is. Ook zijn voor die oppervlaktewateren ecologische
doelen geformuleerd. Voor verbetering van de grondwaterkwaliteit zijn maatregelen opgenomen.
Na de inwerkingtreding van de nieuwe Waterwet eind 2009 verleent de provincie alleen nog vergunningen
voor onttrekken van grondwater voor bodemenergiesystemen, openbare drinkwatervoorziening en
industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar. Het Waterplan Gelderland is het toetsingskader
voor deze vergunningen.
Beleid waterschappen
Het plangebied ligt in het beheersgebied van twee waterschappen: Rivierenland en Rijn en IJssel. Het
vigerende beleid van de waterschappen is vastgelegd in de Waterbeheerplannen 2010-2015. De
Waterbeheerplannen hebben een integraal en strategisch karakter waarin de koers voor 6 jaar is
vastgelegd. Hoewel er op details tussen de plannen onderling verschillen kunnen voorkomen, komen de
grote lijnen overeen.
De belangrijkste punten uit het beleid kunnen als volgt worden samengevat:
1. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die ook onderdeel is van het nationale en provinciale
waterbeleid, vormt voor de waterschappen een leidend beginsel. Dit betekent bijvoorbeeld dat de
waterschappen zich met concrete maatregelen gaan inzetten om te voldoen aan de KRWdoelstellingen voor waterkwaliteit.
2. Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, wordt met het ontwerpen en aanpassen van
watersystemen rekening gehouden met huidige klimaatscenario’s. Het realiseren van voldoende
bergend vermogen in een watersysteem is daarbij een voorwaarde. Het einddoel daarbij is een
robuust en klimaatbestendig watersysteem.
3. Veiligheid vormt een speerpunt, waarbij het functioneren van de primaire en regionale waterkeringen
centraal staat.
4. Ruimtelijke ordening en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij nieuwe
gebiedsontwikkelingen en verbetering van bestaande watersystemen in de stedelijke omgeving, wordt
daar sterk op gefocust. Via het watertoetsproces willen de waterschappen ook vroegtijdig meedenken
over de rol van het water in de ruimtelijke ontwikkeling.
5. Samenwerking met gemeenten in de (afval)waterketen staat hoog op de agenda.
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Doelstelling waterschap Rijn en IJssel waterkwaliteit conform KRW
De doelstelling van het waterschap voor de waterkwaliteit conform de KRW is: de waterlichamen en
overige watergangen voldoen in 2015 aan de gewenste chemische toestand en aan de gewenste
ecologische kwaliteit door het uitvoeren van maatregelen; uitstel is mogelijk tot 2021 of 2027.
De Gewenste Chemische Toestand (GCT) is bereikt als de waterkwaliteit voldoet aan de
milieukwaliteitseisen voor 'prioritaire stoffen'. Voor het behalen van het Goed Ecologisch Potentieel (GEP)
zijn de 'overige verontreinigende stoffen' en de 'biologie-ondersteunende stoffen' van belang.
Het waterschap hanteert de milieukwaliteitseisen voor deze drie groepen stoffen ook voor de
oppervlaktewateren die geen waterlichaam zijn. Hiermee geniet al het oppervlaktewater beleidsmatig
bescherming. Bovenstaande is opgenomen in het Waterbeheerplan 2010 – 2015 van Waterschap Rijn en
IJssel.
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BIJLAGE 2

Peilvakken Waterschap Rivierenland
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BIJLAGE 3

Toetsing waterberging
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Tabel B3.1 Toetsing waterberging per peilvak (gedeelte Rivierenland)
Peilvak

Toename oppervlaktewater

OVB136-1857

verbreding A-watergang noordzijde A15
verbreding A-watergang zuidzijde A15 (klein stukje C)

OVB150-1849

Geen, wordt in peilvak OVB136-1857 geborgen
verbreding A-watergang noordzijde A15
verbreding A-watergang noordzijde A15
verbreding A-watergang zuidzijde A15
verbreding A-watergang noordzijde A15

OVB148-1851
OVB152-1848
OVB151-1845

Watergang
FID

Lengte
m

155
1374 en 321

breedte
m

340
2350

Opp
m2

demping
m2

2,9 980
2,3 5455
6435

1096
1277
731
517

1000
400
850
450

3,5
3,6
2,1
3,9

1242
653 en 859

1000
700
400

2,0
1,0
5,3

opp - demping
m2

600
0
0
0

5835

Berging
m3

Toename v.o.
m2

Benodigd
m3

3481
1437

1751
0
1044
431

28755
3000
4000
2500

1254
131
174
109

3481
1437
1815
1755
3570
2000
700
2120
4820
6750

0

3570

1071

37550

1637

1800
750

3020
6000

906
1800

68080
25208

2968
1099

650

5395

1619

23415

1021

800

8003

2401

16190

706

OVB154 B-1842

A-watergang met nieuw profiel terug gebracht, zuidzijde A15
B-watergang met nieuw profiel terug gebracht, zuidzijde A15
Nieuwe A-watergang net ten westen van N810

LNG003-1053
OVBOBO_08-1827

nieuwe A-watergang, zuidzijde A15, bodembreedte 2,15 m

nieuw

1000

6,8

nieuwe B-watergang, zuidzijde A15

nieuw

1950

3,1 6045

nieuwe B-watergang, zuidzijde A15
nieuwe bluswatergang (A-profiel), noordzijde A15
verbreding A-watergang vanaf Linge tot A15
verbreding A-watergang vanaf Betuweroute naar nieuw gemaal
nieuwe A-watergang, zuidzijde A15

nieuw
nieuw
1188
1304
nieuw

310
1360
450
350
340

3,1
5,3
5,0
5,0
5,3

OVBOBO_07-1824

OVBOBO_11-1823

Bij OVBOBO_07-1824 inbegrepen, verhard oppervlak van flyover
wordt gecompenseerd in dat peilvak. Voor de brug tot aan de
flyover is een aparte waterberging voorzien.
-

-

-
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Tabel B3.2 Toe/afname waterberging (gedeelte Rijn en IJssel)
Binnen welk traject
Pannerdensch Kanaal tot verdiepte
ligging
Pannerdensch Kanaal tot verdiepte
ligging

Lengte
(m)

Betreft
Dempen sloten (droogvallend)

750

Nieuwe zaksloten

3600

Berging
3
(m /m)

-2 -1500
2 7200
Breedte
(m)

Zevenaarse Wetering - Reisenakker
Zevenaarse Wetering - Reisenakker
Hengelderweg - Oud-Dijk

Extra berging
3
(m )

Extra berging*
3
(m )

Nieuwe Zevenaarse Wetering
Versmallen bestaande wetering
vanaf Duiven

1900

6 5700

1300

-2 -1300

Te verbreden bermsloten

1320

1 660

* uitgaande van 0,5 m peilstijging
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Tabel B3.3 Waterbergingen
WSRL
opp
Nr

Waterberging

2

Locatie

peilvak m

a

b

c

d

e

3

m*

1 Knooppunt Ressen west

1845

6400

1920

2 Knooppunt Ressen oost

1842

4700 2100

2600

1410

3 Aansluiting 39, Bemmel

1842

10530 8810

1720

3159

4 Onder brug A15 (tbv brugwater)

1824

7370 3640

3730

2211

WRIJ
Nr

Locatie
Waar brug aan maaiveld komt
5 tussen A15 en Betuweroute
Bij de Aa tussen A15, de Aa en
6 Betuweroute

2

m

a

b

c

d

e

3

m **

9064

4532

11490

5745

7 Bij Beerenclauwstraat

6920

3460

8 Langs A15 tussen Helhoek en N810
Langs A15 tussen N810 en
9 Roodwilligenstraat

3450

1725

3740

1870

10 Aansluiting 28 Duiven
11 Aalburgen
Knooppunt Oudbroeken (tbv
12a verdiepte lus)

13900

2900

6100

2500

2400

6950

8970
7250

4485
7250

12b Knooppunt Oudbroeken
4380
4380
Oude aansluiting 29 Zevenaar,
13 westelijk bij N336
10630
5250
2980
Oude aansluiting 29 Zevenaar,
14 oostelijk bij N813
5540
2020
3520
Nieuwe aansluiting 29 Zevenaar15 Oost
40390
3780
2700
*uitgaande van 0,3 meter peilstijging in waterberging (T=10+10%)
**uitgaande van 0,5 meter peilstijging in waterberging (T=100+10%)
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2190
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15680
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bijlage 3
-4-

HaskoningDHV Nederland B.V.

BIJLAGE 4

Memo afwatering verdiepte ligging
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MEMO
Aan
Van
Kopie
Dossier
Project
Betreft

:
:
:
:
:
:

Evert de Lange
Joep Alles
BC2109-103-109
ViA15, waterhuishouding
ontwerp wegafwatering verdiept gedeelte

Datum
Status
Classificatie

: 20 juli 2015
: definitief v2
: Alleen voor intern gebruik

1
1.1

Uitgangspunten voor het ontwerp afwatering verdiept gedeelte
Tracé verdiept gedeelte
Een gedeelte van het tracé van de ViA15 wordt verdiept uitgevoerd en is onder te verdelen in de volgende trajecten:
1. Tunnelbak in het traject 173.440 – 175.400 Vanwege de lengte en het hoogteverschil in de tunnelbak is deze
voor de ontwerpberekeningen als volgt onderverdeeld:
a. 173.440 – 174.100 (lengte 660 m)
b. 174.100 – 174.800 (lengte 700 m)
c. 174.800 – 175.400 (lengte 600 m)
2. Verdiept gedeelte met folieconstructie, bestaande uit de volgende trajecten:
a. vanaf de tunnelbak tot aan kruising met Oostsingel, traject 175.400 – 176.220 (lengte 820 m)
b. vanaf de kruising met Oostsingel tot aan knooppunt Oudbroeken, traject 176.220 – 177.200 (lengte
980 m)
3. Onderdoorgang knooppunt Oudbroeken, afslag ViA15 – A12 richting Arnhem, traject 177.200 – 177.765 (lengte
565 m)

1.2

De algemene uitgangspunten van het Waterschap Rijn en IJssel
Het uitgangspunt van het waterschap is dat een zomerse bui met een herhalingstijd van 1*10 jaar (bui T10+10%)
vertraagd afgevoerd moet worden.
Bij bui T100+10% mag geen wateroverlast optreden. In het projectgebied is de gemiddelde landelijke
afvoercoefficient bepaald op 0,8 l/s/ha. De maatgevende bui T=100+10% die hierbij hoort heeft een omvang van
101 mm en valt in 48 uur. De afvoer via het oppervlaktewater mag in dat tijdsbestek 28 mm bedragen. Het restant
(74 mm = 740 m3/ha) dient tot aan maaiveld in het plangebied te worden geborgen.

2

Principe ontwerp afwatering wegwater
Het verdiepte tracé ligt voor een gedeelte in een (tunnel)bakconstructie en voor een gedeelte in een folieconstructie.

2.1

(tunnel)bakconstructie
In de (tunnel)bakconstructie wordt het wegwater via een goot kant weg opgevangen en via kolken afgevoerd naar
een onderliggend hwa-riool. Dit hwa-riool voert af naar een waterberging (inclusief pompkelder), vanwaar het
wegwater via een pomp wordt afgevoerd naar een tweede waterberging buiten het verdiept gedeelte.
Conform de algemene richtlijnen RWS voor (tunnel)bakconstructies dient het ontwerp waterberging/pompcapaciteit
te worden getoetst op een neerslag met een herhalingstijd van 1x 250 jaar.
De neerslagcurven zijn aangehouden conform ‘Extreme-neerslag curven voor de 21e eeuw’ van Meteoconsult
2006. Hierin is rekening gehouden met klimaatverandering.

HaskoningDHV Nederland B.V.

Het inzamelsysteem van goten, kolken en hwa-riolering wordt ontworpen conform de handleiding RWS voor
verdiepte constructies berekend met een regenintensiteit 200 l/(s.ha).
2.2

Folieconstructie
Het wegwater in de verdiepte folieconstructie wordt afgevoerd naar een grindkoffer, parallel aan weerszijden van de
weg. Deze grindkoffers worden bemalen door een pomp, die het wegwater afvoert naar een waterberging buiten het
verdiepte gedeelte. Vanuit de waterberging zal het wegwater vervolgens onder vrijverval over een stuwconstructie
afstromen op het bestaande oppervlaktewater.
Het onverharde gedeelte achter de grondwallen (gerekend vanaf de bovenzijde grondwal) is bij het bepalen van de
pompcapaciteit buiten beschouwing gelaten. De looptijd van de neerslag vanuit dit gebied tot de
grindkoffers/pompinstallatie is veel langer dan het inzamelen en afvoeren van de neerslag binnen het gebied van de
grondwallen. Deze gebieden voeren dus na elkaar af zodat het achterliggende gebied geen invloed heeft op de
benodigde berging- en pompcapaciteit binnen de folieconstructie.
De onverharde gedeeltes naast de weg inclusief het talud aan de binnenzijde van de grondwallen is wel in rekening
gebracht voor het bepalen van de totale bergingscapaciteit binnen de folieconstructie om te controleren of wordt
voldaan aan de de onderstaande specifieke eisen aan folieconstructies.
Het ontwerp is gebaseerd op de richtlijnen uit hoofdstuk 5.6.6 “Folieconstructies – Details Riolering en Drainage”
van het rapport “Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp, versie 2005” van Rijkswaterstaat Bouwdienst en het
onderliggende “Eindrapportage Werkgroep Folie Constructies” uit 1995.
De voor het rioleringontwerp belangrijkste paragrafen zijn in bijlagen 4 en 5 opgenomen.
In de daarin opgenomen principedoorsnede van de folieconstructie is sprake van een afdekkende kleilaag kantweg
en bestaat de inzameling van de wegafwatering uit kolken met een onderliggend hwa-riool naar de pompput. In het
ontwerp voor de verdiepte ligging ViA15 wordt uitgegaan van bermpassage via een doorlatende humuslaag
kantweg naar de onderliggende grindkoffer. In de grindkoffer wordt het water via de drain(s) afgevoerd naar de
pompput.
De benodigde pompcapaciteit wordt bepaald op basis van het afstromend weg oppervlak en de bergingscapaciteit
van de grindkoffer bij een neerslagkromme met een herhalingstijd van 1x per 10 jaar.
Conform bovenstaande richtlijnen RWS voor folieconstructies
dient
vervolgens
het ontwerp
waterberging/pompcapaciteit van de hele folieconstructie (grindkoffer + grondlichaam) te worden getoetst op een
neerslag met een herhalingstijd van 1x 250 jaar.

3
3.1

Uitwerking per trajectdeel
(tunnel)bakconstructie
Het lengteprofiel van de (tunnel)bakconstructie is in drie delen te splitsen, namelijk het eerste aflopende gedeelte
van 660 m, een horizontaal gedeelte van 700 mm en de verdiepte tunnelbak onder de spoorlijn Arnhem –
Oberhausen met een lengte van 600 m.
Uit hydraulisch oogpunt wordt voorgesteld om 3 bergingskelders te maken op de volgende locaties:
•
onderaan het aflopend gedeelte ter hoogte van 174.100,
•
bij de overgang tussen het horizontale deel de verdiepte tunnelbak ter hoogte van 174.800
•
onderin de tunnelbak ter hoogte van 175.100
De pomp van eerste bergingskelder kan afvoeren naar de waterberging zoekgebied A, de pompen van de twee
volgende bergingskelder kunnen afvoeren naar de waterberging zoekgebied B.
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De berekening van de benodigde inhoud van de bergingskelders, de pompcapaciteiten en de inhoud van de
waterberging buiten de tunnelbakconstructie is uitgewerkt in de bijlagen 1 en 3.
Voor de inzameling van het wegwater moet de tunnelbak verder worden voorzien van goten kant weg, kolken en
een onderliggend afvoerriool naar de bergingskelder. Het tracé van de (tunnel)bakconstructie ligt over een groot
gedeelte in een boog, zodat de verkanting van de zuidelijke rijbaan naar de middenberm is gericht. Dit betekent, dat
over dit gedeelte de goot, kolken en onderliggend hwa-riool in de middenberm zal komen te liggen.
In de DO-fase zal het inzamelsysteem verder worden uitgewerkt.
3.2

Verdiept gedeelte in folieconstructie
Voor de compensatie waterberging wordt door het waterschap een waterberging geëist van 740 m3/ha verharding.
Voor het verdiepte tracé wordt voor het bepalen van de benodigde waterberging uitgegaan van verhard
wegoppervlak in het gebied gelegen tussen de grondwallen.
De afvoer vanuit het onverharde gebied binnen en buiten de grondwallen reageert door de vertraagde afvoer
vergelijkbaar met de normale landelijke afvoer en wordt daarom ook bij de bepaling van de benodigde waterberging
buiten beschouwing gelaten.
De voorgestelde afmeting van de grindkoffer is b x d = 0,80 m x 1,30 m.
Onderin de grindkoffers worden drains / IT-riolen gelegd, om het ingezamelde water voldoende snel af te kunnen
voeren naar de pompput. De onderkant van de drainagebuis dient minimaal 0,80 m. onder de onderkant van de
wegverharding te liggen.
De benodigde diameter van de drains / IT-riolen loopt richting pompput op tot maximaal ø300 mm. De verdere
uitwerking hiervan zal plaats vinden in de DO-fase.
De pompcapaciteit wordt geraamd bij een neerslag van 1x per 10 jaar (43 mm neerslag in 1 uur) over het direct
afvoerend wegoppervlak in relatie tot de bergingscapaciteit van de grindkoffer. Vervolgens wordt deze
pompcapaciteit getoetst en bepaald aan de hand van de neerslag kromme 1x per 10 jaar.
De locatie van de pompput zal in de DO-fase worden uitgewerkt. De pomp zal afvoeren naar de
waterberging/watergang aan de zuidzijde van het verdiepte tracé.
Het totale systeem binnen de grondwallen wordt getoetst op een neerslagkromme 1x per 250 jaar uit voornoemd
rapport. Hierbij wordt gerekend met:
•
Totaal oppervlak binnen grondwallen (wegverharding inclusief onverhard)
•
Bergingscapaciteit grindkoffer + het bergend volume in de grond tussen -1,30 m en -1,00 m onder weghoogte
(grondlaag van 0,30 m met een holle ruimte percentage 25%) over volle breedte tussen de grondwallen. Dit
betekent, dat in deze toetsing rekening wordt gehouden met het stijgen van het grondwaterpeil tot maximaal
1,00 m onder de weghoogte.
De berekening van de benodigde inhoud van de bergingskelders, de pompcapaciteiten en de inhoud van de
waterberging buiten de tunnelbakconstructie is uitgewerkt in de bijlagen 1 en 2.

3.3

Onderdoorgang knooppunt Oudbroeken, afslag ViA15 – A12 richting Arnhem
In het lengteprofiel van de (tunnel)bakconstructie ligt het laagste punt nabij de kruising onderlangs de A12. De totale
lengte van dit tracé is 565 m, waarbij voorlopig rekening is gehouden met een overdekte lengte van 125 m. De open
bakconstructie heeft een lengte van 440 m. De locatie van de bergingskelder is nabij de kruising met de A12; de
pomp zal het regenwater afvoeren naar een van de waterbergingen in het knooppunt Oudbroeken.
De berekening van de benodigde inhoud bergingskelder en pompcapaciteit en waterberging buiten de
onderdoorgang is uitgewerkt in bijlage 1 en 3.
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Voor de inzameling van het wegwater moet de tunnelbak verder worden voorzien van goten kant weg, kolken en
een onderliggend afvoerriool naar de bergingskelder. Het tracé van de (tunnel)bakconstructie ligt in een boog, zodat
de verkanting van de oostelijke rijbaan naar de middenberm is gericht. Dit betekent, dat over dit gedeelte de goot,
kolken en onderliggend hwa-riool in de middenberm zal komen te liggen.
In de DO-fase zal het inzamelsysteem verder worden uitgewerkt.
4

Resultaten van de ontwerpberekeningen
Een samenvatting van de deeltrajecten met de benodigde pompcapaciteit en waterberging is gegeven in tabel 1.
Tabel 1; Samenvatting drie deeltrajecten

De berekeningen voor het hydraulische ontwerp met berekening van de in rekening gebrachte verharde en
onverharde oppervlakken, de beschikbare bergingscapaciteit en benodigde pompcapaciteit zijn per trajectdeel
uitgewerkt in bijlage 1.
4.1

Toetsing 1x per 10 jaar deeltraject 2 folieconstructie
In bijlage 2 zijn de toetsingsresultaten van de twee deeltrajecten 2a en 2b gepresenteerd voor de situatie 1x per 10
jaar. Uit het berekende afvoerend wegoppervlak en de bergingscapaciteit in de grindkoffers is de benodigde
pompcapaciteit te bepalen om deze neerslag 1x per 10 jaar af te kunnen voeren. Het resultaat is grafisch
gepresenteerd.
Uit de resultaten van deze controleberekening blijkt, dat bij eenzelfde bergingscapaciteit de benodigde
pompcapaciteit om de neerslag volgens deze regenkromme 1x per 10 jaar af te kunnen voeren in beperkt hoger is
dan berekend op basis van 43 mm neerslag in 1 uur in de tabellen van bijlage 1.
De met deze toetsing berekende pompcapaciteit zal worden opgenomen in het ontwerp.
Uit bijlage 2a en 2b blijkt verder, dat de totale bergingscapaciteit binnen de folieconstructie ca. 93 mm bedraagt en
dus zo groot is, dat bij de berekende pompcapaciteit ruimschoots wordt voldaan aan de eis met een herhalingstijd
van 1x per 250 jaar (83 mm neerslag in 100 minuten).

4.2

Toetsing 1x per 250 jaar deeltrajecten 1 en 3 met de (tunnel)bakconstructie
Voor de deeltrajecten 1 en 3 is voor de situatie 1x per 250 jaar de berekening van het benodigde volume van de
bergingskelder in relatie tot de pompcapaciteit gepresenteerd in bijlage 3.
Voor de deeltrajecten 2a en 2b volgt uit de berekeningen in bijlage 1, dat het bergend volume van de grindkoffer
plus het grondlichaam zo groot is, dat bij de berekende pompcapaciteiten (benodigd uit de toetsing 1x per 10 jaar)
maatgevend is en dat de neerslag bij 1x per 250 jaar ruimschoots kan worden geborgen c.q. worden afgevoerd.
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5

Afwatering Brug over het Pannerdensch Kanaal
In kader van het OTB is een globale berekening gemaakt van de afwatering van de brug over het Pannerdensch
kanaal. Hierin zijn indicatieve berekeningen gemaakt van:
•
Afvoercapaciteit goot kant weg;
•
Benodigde kolkafstand;
•
Benodigde diameter(s) hwa-riool bij afvoer van het regenwater naar een binnendijkse waterberging;
•
Benodigd afvoersysteem bij afvoer buitendijks via de steunpunten naar de uiterwaarden.
In de DO-fase zal de afwatering van de brug verder worden uitgewerkt.

5.1

Algemene uitgangspunten voor de berekening
De wegafwatering van de brug over het Pannerdensch Kanaal is uitgewerkt in overeenstemming met de volgende
rapporten van “Rijkswaterstaat Directie Bruggen”:
•
Rapport_10_-_Regenwaterafvoer_deel_1__neerslaghoeveelheden
•
Rapport_22_-_Regenwaterafvoer_deel_2__afvoergoten_en_putten
In afwijking van de in rapport nr. 10, Regenwater afvoer deel 1, neerslaghoeveelheden, paragraaf 5.4, genoemde
berekeningsintensiteit wordt een minimale berekeningsintensiteit gehanteerd van ten minste 180 l/s/ha.

5.2

Uitwerking wegafwatering
De algemene gegevens zoals afmetingen en afschot zijn hieronder samengevat.
Algemene gegevens
brugdeel west
brugdeel oost

metrering: van - tot
169,40
170,72
170,72
171,60

brugdek breedte =
halve breedte dek =
afstand tussen steunpunten = ca.
verhang westzijde =
verhang oostzijde =
gootbreedte =
=1,9 - 0,6 -0,6 + 0,235=

Lengte (km)
1,32
0,88

verhard (m2)
42240
28160

32
16
80
0,52
0,88
0,935

m
m
m *)
% *)
% *)
m *)

*) gebaseerd op tekening lengteprofiel

In deze benadering is er vanuit gegaan, dat het hoogste punt midden boven het Pannerdensch Kanaal ligt met aan
weerszijden een gelijkmatig verhang tot aan de landhoofden.
De west en oostzijde van de brug is identiek met het dwarsverhang naar de buitenzijde van de brug.
Voor het ontwerp van de goot en schampkant is uitgegaan van een “general cross section Road Design” met de
volgende wegopbouw:
DAB
50 mm
ZOAB (dubbel laags)
70 mm
Dikte verharding
120 mm
De maximale gootdiepte kant asfalt is gelijk aan de dikte van de ZOAB laag = 70 mm.
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5.3

Resultaten van het hydraulisch ontwerp
Afvoercapaciteit goot kant weg en kolkafstand
De capaciteit van de afvoergoot met bovenstaande afmetingen en verhang is berekend op 56 l/s (brugdeel west)
respectievelijk 73 l/s (brugdeel oost) en deze zijn voldoende om het regenwater over een afstand van 80 m tussen
twee opeen volgende steunpunten af te kunnen voeren.

Bij afvoer op buitendijks gebied
Een maximale kolkafstand van 80 m betekent, dat er bij een directe buitendijkse afvoer via de steunpunten naar de
uiterwaarden toe geen onderliggend hwa-riool nodig is. Door het plaatsen van een grote (rooster) kolk bij de
steunpunten kan het regenwater worden opgevangen en via een afvoerpijp door het steunpunt worden afgevoerd
naar de uiterwaarden.
Bij afvoer op binnendijks gebied
Bij afvoer van het regenwater naar een waterberging binnendijks is een onderliggend afvoer riool nodig. Hoewel de
maximale kolkafstand 80 m bedraagt, wordt voor deze situatie voorgesteld een kolkafstand toe te passen van 20 m
hart op hart.
Een overzicht van de benodigde HWA riolen is hieronder samengevat.
Westzijde per weghelft (richting WS Rivierenland)
diameter
metrering: van - tot
totale lengte
mm
m
m
m
top=0
40
40
Ø 250
200
160
40
Ø 315
520
320
200
Ø 400
520
1000
480
Ø 500
1000
1320
320
Ø 600
Oostzijde per weghelft (richting WS Rijn en IJssel)
totale
metrering: van - tot
lengte
diameter
m
m
m
mm
top=0
40
40
Ø 250
40
360
320
Ø 315
360
760
400
Ø 400
760
880
120
Ø 500
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Bijlage 1: Bepaling verharde en onverharde oppervlakken, de beschikbare bergingscapaciteit en benodigde
pompcapaciteit per trajectdeel
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Bijlage 2: Toetsing 1x per 10 jaar wegafwatering
Deeltraject 2a wegafwatering
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Deeltraject 2b wegafwatering
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Bijlage 3: Toetsing 1x per 250 jaar (tunnel)bakconstructie
Deeltraject 1a
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Deeltraject 1b
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Deeltraject 1c
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Deeltraject 3
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Bijlage 4: Samenvatting uit “Folieconstructies – Details Riolering en Drainage”
par. 5.6.6.5 uit Folieconstructies – Details Riolering en Drainage”

In onderstaande principedoorsnede is sprake van een afdekkende kleilaag en voor de wegafwatering kolken met
een onderliggend hwa-riool naar de pompput. In het ontwerp wordt uitgegaan van een doorlatende humuslaag
kantweg met onderliggende grindkoffer met een afvoerende drain naar de pompput.
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Bijlage 5: hfdst. 5 uit “Eindrapportage Werkgroep Folie Constructies”
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Bijlage 5: toelichting op hfdst. 5 uit “Eindrapportage Werkgroep Folie Constructies”
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BIJLAGE 5

Kaarten toekomstige waterhuishouding

Rijkswaterstaat/Ontwerp Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
Openbaar
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Bijlage(n):

Geachte heer Verdoold,
Op 5 oktober 2015 heeft u het waterplan ViA15 toegestuurd, met het verzoek uiterlijk
5 november 2015 hierop een wateradvies te mogen ontvangen. Deze brief betreft het
wettelijk voorgeschreven wateradvies van Waterschap Rijn en IJssel.
De afgelopen periode heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met de waterbeheerders
gewerkt aan de totstandkoming van het Waterplan. Ook het Waterschap Rijn en IJssel is
intensief betrokken geweest bij dit proces. Op donderdag 17 september 2015 heeft u het
waterschap stukken toegestuurd ter beoordeling en op vrijdag 25 september 2015 heeft u
van het waterschap een concept wateradvies ontvangen. Hierop heeft u een reactie
gegeven op donderdag 1 oktober 2015 en het waterplan op een aantal aspecten aangepast.
U heeft vervolgens het plan op 5 oktober 2015 formeel toegestuurd.
Het waterplan maakt deel uit van het ontwerptracébesluit (OTB) dat ter visie wordt gelegd.
Wij constateren dat u het waterplan aan ons heeft voorgelegd, met daaraan toegevoegd de
tekstpassages uit de OTB Toelichting die naar uw mening voor het waterschap van belang
zijn. Dit betekent dat wij bij het geven van dit wateradvies geen inzage hebben gekregen in
het gehele OTB, die ter visie wordt gelegd. Dit kan ertoe leiden dat wij nog een aanvullende
reactie geven op de finale stukken die door u ter visie worden gelegd.
Na beoordeling van de ingediende stukken trekken wij de conclusie dat de waterbelangen
op een goede en zorgvuldige wijze zijn meegenomen bij de voorbereiding van het OTB.
Desalniettemin zien wij wel aanleiding tot het plaatsen van een aantal opmerkingen:
Effecten grondwaterverlaging bij aanleg (half)verdiepte ligging Al5
In het waterplan en het hoofdstuk Water en Bodem uit de OTB Toelichting worden de
mogelijk optredende effecten omschreven van de aanleg van de Al 5 ter hoogte van de
(half)verdiepte ligging. Uit de stukken blijkt dat het moeilijk is om aan te geven wat de te
verwachten tijdelijke en permanente effecten gaan zijn op de functies bebouwing (zetting) en
infrastructuur, landbouw en natuur, oppervlaktewater, grondwater, koude-warmte
opslagsystemen en bodem- en grondwaterverontreinigingen. Voor het goed in beeld krijgen
van de effecten zijn de gekozen uitvoeringsmethode en de uiteindelijke aanlegdiepte
relevante variabelen.
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Ons advies is dan ook, in lijn met hetgeen Rijkswaterstaat voorstaat, om samen met de
betrokken overheden en externe deskundigen (waaronder Deltares) een vervolgproces in
gang te zetten om onzekerheden beter in beeld te krijgen en de risico's van zetting verder
inzichtelijk te maken. Bij dit vervolg is ons inziens het volgende van belang:
• vastleggen O-situatie door middel van monitoringssysteem met peilbuizen;
• opstellen stappenplan bij optreden voorziene en onvoorziene risico's;
• inbouwen keuzemoment waarop (bestuurlijk) wordt besloten om bepaalde
uitvoeringswijzen al dan niet uit te sluiten in het aanbestedingsdossier.
Ons inziens is het van essentieel belang dat alle betrokken overheden in stemmen met het
stappenplan en de uiteindelijk gekozen aanpak.
Verzorgingsplaats Aalburgen
Uit de voorgelegde stukken blijkt het voornemen om de verzorgingsplaats Aalburgen te
handhaven en te verplaatsen in westelijke richting. Als gevolg van het verplaatsen van deze
verzorgingsplaats zal een bestaande duiker in de Duivense Wetering onder de Al 2 door
aanzienlijk verlengd moeten worden. De Duivense Wetering is een hoofdwatergang in het
watersysteem van de Liemers. Lange duikers in hoofdwatergangen hebben niet onze
voorkeur, vanwege een verhoogde kans op opstuwing en potentiele belemmeringen bij
piekafvoeren. Het is om deze reden dat wij u adviseren om het handhaven van
verzorgingsplaats Aalburgen te heroverwegen en in die afweging nadrukkelijk het feit te
betrekken dat aan de rand van Centerpoort-Noord te Duiven een (beveiligd) parkeerterrein is
voorzien met een restauratieve voorziening. Uit de voorgelegde stukken kunnen wij niet
afleiden of en op welke wijze deze autonome ontwikkeling een rol heeft gespeeld bij de
voorgenomen keuze om verzorgingsplaats Aalburgen te handhaven.
Afstromend water brug over Pannerdensch Kanaal
In het waterplan wordt aangegeven dat het water dat op de brug valt naar het binnendijkse
gebied afgevoerd zal worden om daar te infiltreren in de bodem. Bij grote hoeveelheden
neerslag zal het overtollige water vertraagd worden geloosd op het binnendijks gelegen
oppervlaktewatersysteem. Wij zijn van mening dat het afwentelen van (hemel)water naar
een ander stroomgebied (van buitendijks naar binnendijks) zoveel als mogelijk voorkomen
moet worden. Wij voorzien dat het binnendijks infiltreren van het afstromende brugwater,
vanwege de grondslag en het kwelbezwaar bij hoge waterstanden in het Pannerdensch
Kanaal, technisch lastig op te lossen is. Om deze redenen adviseren wij u om het
hemelwater dat op de brug valt buitendijks te verwerken. Dit advies is tevens in lijn met het
'Besluit lozen buiten inrichtingen'. We onderschrijven dan ook het in het Waterplan
beschreven proces om samen met de waterbeheerders de wijze van afwatering van de brug
nader uit te werken, waarbij gezamenlijk verkend wordt of het hemelwater buitendijks
geloosd kan worden.
Onderhoudsstroken watergangen
Bij de hoofdwatergangen zijn de onderhoudspaden in eigendom bij het waterschap. Bij de
overige watergangen is sprake van onderhoudsstroken. Bij onderhoudsstroken (stroken
vanaf waar onderhoud wordt gepleegd aan de watergangen) is eigendom voor het
waterschap niet het uitgangspunt. Voor de eigenaren en gebruikers van deze gronden heeft
het ontstaan van onderhoudsstroken wel consequenties. Zo dienen de stroken zoveel
mogelijk obstakelvrij te worden gemaakt en vallen de stroken onder de bescherming van de
Keur. Uit de aan ons voorgelegde stukken valt goed af te leiden waar de onderhoudspaden
langs de watergangen komen te liggen, maar valt niet of nauwelijks af te leiden waar de
onderhoudsstroken komen te liggen.
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We verzoeken u, in lijn met de ambtelijk gemaakte afspraken daarover, de locaties van de
onderhoudsstroken op kaart te verbeelden en dit als nadere informatie naast het 0TB ter
inzage te leggen.
Persleidingen Waterschap Rijn en IJssel
In het Waterplan staat aangegeven dat er een aantal leidingen, waaronder twee
persleidingen van het waterschap, over grote lengtes verlegd moeten worden als gevolg van
het project ViA15. Er wordt echter niet aangegeven hoe dit planologisch wordt geregeld. Als
gevolg van het Tracébesluit komen de huidige bestemmingen (waaronder de
leidingenstrook) te vervallen. Uit de aan ons voorgelegde stukken blijkt dat de toekomstige
tracés niet zijn meegenomen in het 0TB. Wij adviseren u in de stukken aan te geven dat de
planologische inpassing van de toekomstige tracés van de leidingen aan de hand van een
provinciaal inpassingsplan of een gemeentelijk bestemmingsplan vastgelegd gaan worden.
Hydraulische toets nieuwe watersysteem
Het nieuwe watersysteem wordt thans modelmatig getoetst, waarbij wordt gekeken naar
veranderingen in de waterstanden, opstuwingen, inundaties en de gevolgen voor de
afwatering en drooglegging van de huidige gebruiksfuncties in het gebied. Het ligt in de lijn
der verwachting dat op basis van de modelresultaten het watersysteem niet significant hoeft
te worden aangepast. Mocht dit echter wel het geval zijn, dan verwachten wij dat u in het
Tracébesluit de benodigde aanpassingen opneemt.
Tekstuele opmerkingen
Wij adviseren u om in paragraaf 3.5, pagina 13, van het Waterplan duidelijk aan te geven dat
de in afstemming met het waterschap Rijn en IJssel afgesproken uitgangspunten aangaande
de kruising van de brug met de primaire waterkering aanvullend zijn op de even daarvoor
genoemde algemeen geldende uitgangspunten.
Wij adviseren u om in de 0TB Toelichting onder hoofdstuk Ontwerp expliciet aan te geven
dat het ontwerp van de waterkering is afgestemd met het waterschap.
Voor de volledigheid wijzen wij u op het feit dat de Waterwet en de Keur van
Waterschap Rijn en IJssel van toepassing zijn op de toekomstige werkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van het infrastructurele werk. Voorafgaand aan het werk zullen
onder andere de benodigde vergunningen verkregen moeten worden.
Mocht de inhoud van het ontwerptracébesluit en de onderliggende stukken voorafgaand aan
de terinzagelegging nog wijzigen, onder andere als gevolg van het regiovoorstel voor de
ruimtelijke inpassing van de weginfrastructuur, dan worden wij daar graag van op de hoogte
gesteld.
Hoogachtend,
het college vamdijkgraaf en heemraden.

drs. Cc^oos
secretaris-directeur

drs. H.Th.M. Pieper
dijkgraaf
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