
Water & watercompensatie
Door de ontwikkeling van het plan gaan sommige 
bestaande watergangen verloren en wordt 
er nieuwe verharding toegevoegd. Dit moet 
worden gecompenseerd door het toevoegen 
van oppervlaktewater elders in het plan. Het 
uitgangspunt is om bestaande watergangen en 
de lineaire structuur van de sloten te behouden. 
De extra hoeveelheid water wordt dan ook 
gezocht in het verbreden van deze sloten en 
in het verbinden van watergangen die anders 
zouden doodlopen. 

De twee bestaande paddenpoelen die verloren 
gaan worden in het noorden van het gebied 
gecompenseerd met drie nieuwe poelen. Deze 
kop zal ook qua landschap ingericht worden voor 
de heikikker. 

Het waterschap vraagt om een extra 5000m² 
aan watercompensatie toe te voegen in het 
plangebied. Deze vraag is vertaald naar 
zogenoemde waterbufferzones (zie diagram). 
Deze plasdras-zones kunnen in tijden van hevige 
regenval plaats bieden aan water. Naast hun 
functie van waterberging hebben deze plasdras-
zones ook een toegevoegde ecologische 
waarde.

Waterbuffer zone (plasdras) MaaiveldSloot

Waterbuffer zone (plasdras) MaaiveldSloot

Werking van de waterbufferzones in droge (boven) 
en natte perioden (onder)

Plas-dras gebied
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Sloten met natuurlijke oevers 
(helling 1:3 tot 1:5)

Bestaand, behouden water

Compensatie paddenpoelen

Verbreden watergang tot 12m

Verbreden watergang tot 10m

Verbreden watergang tot 6m

Doortrekken dwarssloot
6m breed

Toevoegen dwarssloot 5m
om water te verbinden

Waterbufferzones voor
watercompensatie

Plas-dras gebied

Benodigde compensatie verharding: 5490 m2

Te verwijderen watergangen: 9757 m2 

Nieuw oppervlaktewater: 15.900 m2

Waterbufferzones: 4573 m2

+5000 m2 extra = 20.247  m2

Totaal nieuw: 20.473 m²
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Bijlage 1: berekening watercompensatie

Benodigde watercompensatie
Oppervlakte bedrijfskavels: 30.000 m2

Waarvan bebouwd: 40-80% = ca 60% = 18.000 m2

Waarvan groene daken (50%): 9000 m²
Compensatie voor groene daken: 60% van het dakoppervlak wordt als verhard 
oppervlak berekend, 40% als onverhard.*
Aftrekbaar opperlvakte groene daken (40%): -3600 m²
Te berekenen oppervlakte verhard: 26.400 m2

Oppervlakte sportkavels (excl. sporthal): 7623 m2

Oppervlakte nieuwe wegen en stoepen: 2528 m2

Schatting totale verharding: 36.603 m2

Benodigde compensatie 15%: 5490 m2

---
Te verwijderen watergangen: 9757 m2

(waarvan poelen heikikker: 1658 m2)
Benodigde compensatie 100%: 9757 m2

---
Totaal benodigd compensatie oppervlakte water: 15.247 m2

+5000 m2 extra = 20.247  m2

---
Totaal toegevoegd oppervlaktewater in plan: 15.900 m2

(waarvan poelen heikikker: 2127 m2)

Toegevoegde waterbufferzones: 4573 m2

Totaal: 20.473 m²

*Uit: Handboek Watertoetsproces, 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 2015
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