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1. Inleiding
Bouwbedrijf Raaijmakers ontwikkelt het bouwplan Oudestraat in Gemert. Dit bouwplan is
gelegen aan de Oudestraat 12 in Gemert en omvat de realisatie van zeven grondgebonden
woningen aan een nieuw te maken doodlopende straat. Een gedeelte van de bestaande boerderij
wordt hierbij gesloopt. Een impressie van het bouwplan is hieronder weergegeven.

In deze memo beschrijven wij de bestaande situatie en de omgang van het vuil- en regenwater
binnen het plan.
2. Bestaande situatie
Op het perceel bevindt zich een uitgebouwde boerderij. Het uitgebouwde gedeelte van deze
boerderij zal worden gesloopt.

Door Schadewijk Landmeten zijn de bestaande maaiveldhoogtes op het perceel gemeten. De
bestaande maaiveldhoogtes variëren tussen 15,15 m + NAP en 15,45 m + NAP. De inmeting is
als bijlage bij dit waterplan gevoegd.
Door bouwbedrijf Raaijmakers zijn twee peilbuizen geplaatst en deze zijn in de periode van
29 oktober 2015 en 30 mei 2016 op werkdagen opgenomen. Hierbij is peilbuis 1 vanaf 22 januari
2016 niet meer opgenomen omdat deze niet meer bruikbaar was. Uit de meetgegevens is
onderstaande staat samengesteld. De meetgegevens zijn als bijlage bij dit waterplan gevoegd.

Bovenzijde peilbuis
Hoogste gemeten grondwaterstand
GHG volgens meetgegevens

Peilbuis 1
15,48 m + NAP
1,79 m
13,69 m + NAP

Peilbuis 2
15,41 m + NAP
1,32 m
14,09 m + NAP

Door Archimil is de doorlatendheid van de bodem onderzocht. Hieruit volgt een doorlatendheid
van 1 tot 5 m per dag. Tijdens de uitvoering van het onderzoek is tevens de GHG geschat. De
GHG is geschat op 1,20 m minus maaiveld. Dit onderzoek is als bijlage bij dit waterplan
gevoegd.
Op basis van bovenstaande gegevens hebben wij een GHG van 14,10 m + NAP als uitgangspunt
aangehouden.
3. Vuilwater (DWA)
Alle woningen worden middels een individuele huisaansluiting aangesloten op een nieuw DWA
hoofdriool in de nieuw aan te leggen doodlopende straat. Dit nieuwe DWA hoofdriool sluit aan
op het bestaande hoofdriool in de Oudestraat. Dit riool ligt op een diepte van 12,90 m + NAP.
Het DWA hoofdriool wordt aangelegd met een verhang tussen de 1:350 en de 1:500. Qua
diameter en materiaal zal worden gekozen voor een Ø 250 mm PVC leiding. Dit is vanuit
capaciteit niet noodzakelijk maar betreft de minimale diameter voor een hoofdriool. De maximale
afvoer vanuit de zeven grondgebonden woningen bedraagt namelijk minder dan 1 m3/uur terwijl
een PVC leiding Ø 250 mm een capaciteit heeft van minimaal 100 m3/uur.
4. Regenwater (HWA)
In de huidige situatie bevindt zich op het perceel een verhard oppervlak van 1.089 m2. Dit
bestaat uit 1.075 m2 bebouwing en 14 m2 terreinverharding. In de toekomstige situatie bedraagt
het verhard oppervlak 2.667 m2. Dit is opgebouwd uit 1.109 m2 bebouwing en 1.558 m2
terreinverharding. Tekeningen met de genoemde oppervlaktes zijn als bijlage bij het waterplan
gevoegd. De toename van het verhard oppervlak bedraagt hiermee 1.578 m2.
Op basis van de toename van het verhard oppervlak van 1.578 m2 volgt de volgende
wateropgave:
 T = 10 + 10% = 75 m3
 T = 100 + 10% = 99 m3
De bepaling van de GHG is beschreven in hoofdstuk 2. Wij hebben een GHG van 14,10 m +
NAP als uitgangspunt aangehouden.

Voor de invulling van deze wateropgave stellen wij een IT-riool in de rijbaan voor in combinatie
met een waterbergende fundering onder de complete rijbaan of IT-kratten onder alle
parkeervakken.
Uitgaand van een toekomstige maaiveld van 15,45 m + NAP en een GHG van 14,10 m + NAP
gaan wij voor het IT-riool uit van een PVC IT 250 mm. Dit riool heeft bij een lengte van 120 m
een inhoud van 6 m3.
Om de resterende wateropgave in te vullen zien wij twee opties.
De eerste optie is om onder de complete rijbaan een waterbergende fundering toe te passen.
Uitgaande van een lengte van 120 m, een breedte van 5 m, een dikte van 0,40 m en een holle
ruimte van 40% bedraagt de inhoud hiervan 96 m3. In combinatie met het IT hoofdriool wordt
hiermee aan de wateropgave voldaan. Bij deze oplossing dient de vulling en overstort van de
waterbergende fundering nader te worden uitgewerkt.
De tweede optie is om onder alle parkeervakken IT-kratten toe te passen. Op vier plaatsen
binnen het plan worden totaal 19 parkeerplaatsen gerealiseerd. De totale oppervlak hiervan
bedraagt 250 m2. Uitgaande van een IT-krat met een hoogte van 0,40 m bedraagt de totale
inhoud hiervan 95 m3. In combinatie met het IT hoofdriool wordt hiermee aan de wateropgave
voldaan.
De uitwerking van het complete rioolsysteem zal in de civieltechnische voorbereidingsfase
plaatsvinden.

