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Inleiding 

Aelmans Eco B.V. heeft van mevrouw E. Van Geldorp, namens Tonnaer Adviseurs in 

Omgevingsrecht B.V., het verzoek gekregen een update van de waterparagraaf op te 

stellen voor het ontwikkelingsproject Lambroek te Stramproy. 

  

Aanleiding voor het opstellen van deze waterparagraaf is de realisatie van het nieuw 

te ontwikkelen woongebied Lambroek in Stramproy. Het ontwikkelingsplan behelst 

de nieuwbouw van 35 woningen. Voorliggende waterparagraaf is grotendeels 

gebaseerd op en een update van het geohydrologisch onderzoek Lambroek te 

Stramproy Gemeente Weert, uitgevoerd door Tauw, rapportnummer R001-

4374353WJB-edu-V01-NL, d.d. 21 februari 2005. Tevens is een infiltratieonderzoek 

uitgevoerd (Aeres Milieu B.V., rapportnr. AM19335, 25 oktober 2019) ter bepaling 

van de doorlatendheid van de ondergrond. 

 

De waterparagraaf omvat het proces van informeren, adviseren afwegen en 

beoordelen van de waterhuishouding. Op basis van de lokale situatie, ruimtelijke 

plannen en de wensen/wetgeving van de bevoegde gezagen wordt tot een 

verantwoorde inpassing van de waterhuiskundige aspecten in de ruimtelijke plannen 

gekomen. 

 

Watergerelateerde gebiedskenmerken 

 

Situatie 

Het ontwikkelingsgebied ligt aan de zuidwestkant van Stramproy. Aan de zuidrand is 

de Vliet gelegen, die een begrenzing vormt met het zuidelijker gelegen agrarisch 

gebied. De Vliet loopt in het zuidwestelijk deel door het plangebied. Het plangebied 

heeft een totaal bruto oppervlak van circa 2 ha, waarvan 2880 m² aan openbare 

verharding wordt toegevoegd. Daarnaast zal ongeveer 3500 m² aan 
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projectbouwwoningen worden gebouwd met aanvullend een aantal vrije kavels, waarvan de 

oppervlakte van verharding (nog) niet bekend is. 

 

De maaiveldhoogte varieert tussen de circa NAP +31,5 m en NAP +32 m. 

 

Regionale bodemopbouw 

Gebaseerd op de Grondwaterkaart van Nederland van TNO-NITG (kaartblad Centrale Slenk, bijlage 

14, dienst grondverkenning TNO, 1983) en het DINOloket van TNO-NITG kan de regionale 

bodemopbouw worden beschreven zoals weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1: Regionale bodempopbouw 

Diepte (m-mv) Opbouw Formatie(s) Geohydrologische laag 

0 - 4 Fijne zanden met leem- of 

kleischakelingen 

Nuenen groep, Holoceen Deklaag 

4 - 65 Grove, grindhoudende 

zanden, afgewisseld met 

matig fijne en matig grove 

zanden en enkele kleilagen 

Formaties van Sterksel, 

Veghel en Kedichem 

Eerste watervoerend pakket 

65 - 140 Klei Brunssum klei Geohydrologische basis 

Maaiveld is ca. NAP +32 m 

 

Lokale bodemopbouw    

Op basis van het verkennend bodemonderzoek dat is uitgevoerd door Tauw, bestaat de bodem 

vanaf maaiveld uit matig tot sterk siltig, zwak humeus fijn zand. Op enkele locaties zijn op deze 

diepte puinresten aangetroffen. Vanaf 0,5 tot 1,0 m-mv zijn op enkele plekken leemlagen 

aangetroffen. Vanaf 1,0 tot 3,0 m-mv blijkt de bodem over het algemeen uit sterk siltig fijn zand te 

bestaan. Hier en daar komen op grotere diepten matig grove zanden voor. 

 

Regionale grondwaterstanden 

Uit de verkregen grondwaterstanden in de omgeving blijkt dat er verschillen in fluctuaties 

voorkomen. De hoogst gemeten waarden komen op circa 0,6 m-mv en de laagst gemeten waarden 

rond 3,5 m-mv. Vanwege het gebrek aan metingen en het ontbreken van ingemeten 

maaiveldhoogten, is het moeilijk om uitspraken te doen over de gemiddeld hoogste en gemiddeld 

laagste grondwaterstand (GHG en GLG). 

 

Lokale grondwaterstanden 

In het onderzoek van Tauw zijn in 3 peilbuizen de grondwaterstanden gemeten, naar verwachting 

zijn deze nog steeds representatief voor de huidige situatie. Dit betreft een momentopname. Zoals 

vermeld in het rapport van Tauw zijn er in twee van de peilbuizen zelfregistrerende 

meetinstrumenten gehangen om de grondwaterstanden gedurende een jaar continue te meten. De 

resultaten hiervan zijn bij ons echter niet bekend op dit moment. De verwachting is dat de 

grondwaterstand, op basis van de boven beschreven peilbuismetingen en de gegevens uit de 

omgeving, minimaal 0,5 m-mv bedraagt. Uit Bodemdata Nederland blijkt dat ter plaatse deels 

grondwatertrap VI te verwachten is. De GHG is hierbij op 40-80 cm-mv te verwachten. 
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Doorlatendheid van de ondergrond 

Om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke doorlatendheid van de bodem zijn door Aeres Milieu B.V. 

binnen het plangebied profielboringen en infiltratiemetingen verricht. Uit de boringen en 

infiltratiemetingen is gebleken dat binnen het plangebied een matige tot slechte (goede horizontale) 

doorlatendheid aanwezig is. De diepere, verzadigde ondergrond is slechts matig doorlatend en 

ongeschikt beschouwd tot snelle infiltratie in de ondergrond. Op basis van het indicatief infiltratie 

onderzoek zal noordelijk langer water aanwezig blijven (k-waarde gemiddeld 0,3-0,7 m/dag). 

Zuidelijk is de k-waarde hoger (tot 2,3 m/dag) waardoor water in de toplaag sneller zal verspreiden 

en afvloeien naar de lager gelegen beekzone. 

 

Toekomstige situatie 

 

Afvalwaterafvoer 

De afvoer van het afvalwater kan geschieden door aansluiting op het bestaande gemengde riool. Er 

worden geen knelpunten verwacht voor aansluiting op het bestaande riool aan de Crixstraat. De 

aanleghoogtes van het systeem dienen nader bepaald te worden. 

 

Hemelwaterafvoer 

In aansluiting op het landelijk beleid hanteert Waterschap Limburg en de gemeente Weert het 

beleid dat bij nieuwe plannen altijd onderzocht behoort te worden hoe omgegaan kan worden met 

het schone hemelwater. Hierbij worden de afwegingsstappen “hergebruik – infiltratie – buffering – 

afvoer” (afgeleid van de trits “vasthouden – bergen – afvoeren” doorlopen. Ten aanzien van 

infiltratiesystemen streeft de gemeente naar systemen die, bij voorkeur zichtbaar zijn, eenvoudig 

zijn aan te leggen en te monitoren, makkelijk zijn te reinigen en die goed functioneren. Wegens 

toegankelijkheid en onderhoud gaat hierbij de voorkeur uit naar: 

1. Wadi’s 

2. Infiltratievelden 

3. Greppels met overstort 

4. Infiltratiebuizen 

 

Bij nieuwbouw wordt in eerste instantie gekozen voor het niet aansluiten van hemelwater op het 

rioolwaterstelsel. Het afval- en hemelwater dienen in de mate van het mogelijke gescheiden van 

elkaar gehouden te worden. Per locatie wordt bekeken op welke wijze het hemelwater kan worden 

verwerkt, waarbij infiltratie de voorkeur heeft. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het hemelwater 

vastgehouden en vertraagd afgevoerd.  

 

Waterschap Limburg (ontstaan na samenvloeiing van beide Limburgse waterschappen in 2017) heeft 

een nieuw beleid voor de gehele provincie opgesteld. Toekomstige hemelwatervoorzieningen ter 

compensatie van verhard oppervlak dienen gedimensioneerd te worden op een bui van 100 mm, 

inclusief 24 uur lediging.  
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Ten behoeve van de wateropgave dient het totaal verhard oppervlakte binnen het plangebied 

inzichtelijk te worden gemaakt. Het inrichtingsplan Lambroek gaat uit van de volgende 

uitgangspunten: 

- Totaal verhard oppervlakte openbare verharding: 2880 m²; 

- Totaal verhard oppervlakte daken 26 projectbouw woningen: 3500 m²; 

- Totaal verhard oppervlakte daken vrije kavels is onbekend; 

- Verhard oppervlakte woningen en percelen bergen op eigen terrein (100 mm) met een overloop.  
 

Uitgaande van deze uitgangspunten is voor de openbare verharding een bergingscapaciteit van 100 

mm x 2.880 m² = 288 m³ noodzakelijk.  

 

Binnen de openbare ruimte wordt voorzien in berging in wadi: 152 m³ en berging in open buffer: 144 

m³. De totale berging van het watersysteem bedraagt daarmee 296 m³. Dit is 8 m³ meer dan de 

benodigde bergingscapaciteit.  

 

Daarnaast is op basis van de infiltratiemetingen van Aeres Milieu B.V. de leeglooptijd van de wadi en 

buffer berekend. De ledigingstijd van de voorzieningen bedraagt 0,96 dag, waardoor de voorziening 

binnen 24 is geledigd. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van het waterschap.  

 

Bij buien meer dan 100 mm of meer neerslag dan 100 mm in 24 uur zal de open buffer naast 

de waterloop De Vliet direct overstorten. 

 

Conclusies 

De afvoer van afvalwater kan op de bestaande riolering plaatsvinden. Conform het landelijk beleid 

wordt het hemelwater niet aangesloten op het rioolwaterstelsel, maar opgevangen in een 

hemelwatervoorziening. Het hemelwater vallend op de woonpercelen kan op eigen terrein worden 

geborgen. Voor het hemelwater vallend op openbare verharding dient de hemelwatervoorziening te 

worden gedimensioneerd op een bui van 100 mm, inclusief 24 uur lediging. Daarin wordt voorzien 

met een capaciteit van 288 m³ met een ledigingstijd van minder van 24 uur.  
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Aelmans Eco B.V. 

 

 

 

 

ir. H.C.V. ten Brinke 

adviseur / projectleider bodem 

 

 

Bijlagen: 1. Overzicht plangebied; 

  2. Geohydrologisch onderzoek Lambroek te Stramproy Gemeente Weert (Tauw). 
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Bijlage 2 
 

Geohydrologisch onderzoek Lambroek 
te Stramproy Gemeente Weert (Tauw) 

 

 
























































