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Presentatie project 

Groot onderhoud Koninginnenbuurt 

Het projectteam heet u van harte welkom 

Amstelkerk, 19 september 2019
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Projectteamleden

Albert van der Veldt    projectleider DUO+ 

team inrichting & beheer

Thijs van der Wal  adviseur DUO+ 

(voorzitter vd avond) team inrichting & beheer

Martijn Burgers projectleider HB adviesbureau

Joris Kok ontwerper HB Adviesbureau
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Agenda

1. Waarom deze avond?

2. Wat hebben we gedaan en wat gaan we nog doen (planning) 

3. Huidige situatie

4. Waar willen we naar toe en wat gaan we doen

5. Uitleg nieuw rioolsysteem 

6. Effect drainage- infiltratieleiding op grondwaterstand 

7. Eigen rioolaansluiting 

8. Ophogen in relatie overgang trottoir en voortuin

9. Snippergroen 

10. Opvangen regenwater eigen terrein, presentatie Rainproof

11. Inrichting openbaar gebied

12. Einde presentatie, vragen? 

13. Pauze, na de pauze ruimte voor persoonlijke vragen 
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1. Waarom deze avond?

• Lanceren van het project 

• Kennismaking projectteam 

• Terugblik, wat reeds is uitgevoerd

• Vooruitblik, wat gaan we nog doen

• Inventariseren bestaande knelpunten

• Uitleg over nieuw rioolsysteem

• Samen werken aan een nieuwe straat
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2. Wat hebben we gedaan

• Proefsleuven en inmeting afgerond 

• Bodem- en geotechnisch onderzoek volgt binnenkort

(Extra aandacht voor harde funderingslaag)

• Afstemming met nutsbedrijven
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2. Wat gaan we nog doen

• Nieuw ondergronds rioolontwerp 

(concept) tekeningen ter inzage na pauze

• Monitoren van de grondwaterstanden 

• Starten met ontwerp maaiveld

• Planning:
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3. Huidige situatie 

• Straten zijn verzakt 

• Door verzakking drooglegging soms nog maar 25/30 cm 

• Deel riool is onderheid

• Groot hoogteverschil 

• Riolering is verouderd 

Afbeelding van een lekkend riool 
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4. Waar willen we naar toe 
en waarom

Aanleiding 

• = huidige situatie

Doelstelling 

• Een robuust rioolsysteem

• Een evenwichtige grondwaterstand (niet te hoog/niet te laag)

• Openbare ruimte terug op hoogte 

• Inrichting voldoet zoveel mogelijk aan wensen bewoners

• Buurt is klaar voor de toekomst (klimaatverandering)

Uitgangspunten voor ontwerp 

• Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022

• Leidraad inrichting openbare ruimte 

• Grondwaterzorgplicht 
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5. Uitleg nieuw rioolsysteem
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5. Uitleg nieuw rioolsysteem

• Nieuw gescheiden rioolstelsel

• Hemelwater loost direct op watergangen

• Twee nieuwe riolen in rijbaan

• Riool is berekend op verwerken hevige buien 

• Geen water in woningen stromen bij extreme buien 
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6. Werking nieuw regenwaterriool

• Voert water af dat valt op de wegverharding

• Een evenwichtige grondwaterstand:

• bij natte periode water afvoeren

• bij droogte water aanvoeren

• Nieuw vuilwaterriool is lekdicht dus kans op hogere    
grondwaterstand. 

• Regenwaterriool kan ook zorgen voor hogere grondwaterstand 

• Goed voor funderingshout en voorkomen zetting door droogte 
gebied 



12

Impressie regenwaterriool
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7. Eigen rioolaansluiting 

• Wensen voor eigen rioolaansluiting

• Huidige situatie veelal per woonblok een verzamelleiding 

• Eigen aansluiting in sommige gevallen mogelijk

• Gemeente wil meewerken op basis van “ja mits” 

• Mits heeft betrekking op enkele randvoorwaarden 

• Uitleg formulier met randvoorwaarden
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8. Ophogen in relatie overgang     
trottoir en voortuin 

• Wegen en trottoirs worden flink opgehoogd 

Varieert van circa 35cm tot 60cm 

• Mate van ophoging per perceel inzichtelijk gemaakt 

• Verzoek aan bewoners om vrijmaken voortuin eerste meter 

grenzend aan het trottoir

• Advies mogelijk hoe om te gaan met de bomen en beplanting 

• Herstellen eerste meter verhard pad voortuin door gemeente 

• Gezamenlijk belang bij goede samenwerking
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Principe schets werkzaamheden tuin
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Huidige situatie voor ophoging 
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Situatie na ophoging
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Afbeelding 1e meter verharding 
aansluiten door gemeente
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Afbeelding risico water in voortuin 
wanneer tuin niet wordt opgehoogd 
door bewoners
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Afbeelding situatie als bewoner voortuin 
wel ophoogt en aansluit op nieuwe 
hoogte straat
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9. Snippergroen

• Werkzaamheden hebben raakvlak met snippergroen

• Huidige overeenkomsten

• Aanwezigheid van kabels en leidingen

• Zoeken naar een eenduidige situatie in relatie tot de nieuwe 

inrichting van de straat



23

10. Opvangen regenwater op 
eigen terrein 

• Regenwater dat valt op de opritten/ verharding van de voortuinen 

stroomt veelal af naar gemeentelijk hemelwaterriool 

(geen primaire taak gemeente)

• Rekening gehouden met 10% tuinoppervlak dat afstroomt naar 

gemeentelijk riool

• U kunt zelf ook een belangrijke bijdrage leveren in het 

verminderen van de kans op wateroverlast 

Presentatie Rainproof 

https://www.youtube.com/watch?v=--59swBCqBU

https://www.youtube.com/watch?v=HsIfo_G8adg
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11. Inrichting openbaar gebied

• Starten met opstellen bovengronds ontwerp

• Uitgangspunt is ontwerp conform de leidraad van de gemeente Ouder-Amstel 

(de LIOR)

• Maar wel met:

� Nieuwe materialen

� Doorvoeren optimalisaties (vanuit gemeente en/of vanuit bewoners)

� Indien wenselijk aanpassingen van de inrichting

� Kansen voor opwaardering plantvakken en (natuurvriendelijke) oevers 

� Bewoners en gemeente kunnen suggesties aandragen tijdens één of meerdere 
workshops

� Uitgangspunt is per straattype een identieke inrichting 

� Begin oktober vinden de workshops plaats en we hopen op een evenwichtige 
afvaardiging van bewoners per straattype

Aandacht voor

• Bomen in relatie tot verhoging maaiveld

• Klimaat bestendige inrichting 
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• Huidige situatie aanhouden zonder parkeervakindeling
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• Parkeren op straatniveau maar met parkeervakindeling 
enkelzijdig
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• Parkeren op straatniveau maar met parkeervakindeling 
dubbelzijdig
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• Parkeren op trottoirniveau met parkeervakindeling
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Voorbeeld natuurvriendelijke oever 
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Einde presentatie

Pauze, we staan klaar voor uw persoonlijke vragen 

Reactieformulieren liggen voor u klaar 


