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1 Inleiding 
Het project Rotterdamsebaan betreft de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en A13 en 
de Centrale Zone van Den Haag. Het project Rotterdamsebaan is gelegen in de gemeenten Den Haag, 
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg en is bedoeld om de Haagse regio beter bereikbaar te maken voor 
autoverkeer. Automobilisten kunnen na realisatie van de Rotterdamsebaan gebruik maken van een 
extra verbindingsweg tussen de A4, A13 en het centrum van Den Haag. Dit biedt een alternatief voor 
huidige routes door Leidschendam-Voorburg en Rijswijk of via de Utrechtsebaan (A12). 
 
De Rotterdamsebaan begint bij knooppunt Ypenburg en heeft daar een aansluiting op het 
hoofdwegennet. Daarna loopt de weg in noordelijke richting door de Vlietzone. Vervolgens verdwijnt de 
Rotterdamsebaan onder de grond en loopt in een tunnel onder Voorburg-West en een deel van de 
Binckhorst door. In de Binckhorst komt de tunnel weer boven en wordt daar aangesloten op de 
Centrumring van Den Haag, zie figuur 1.1. Meer uitgebreide informatie over het project is opgenomen in 
Deel I van het MER Rotterdamsebaan.  
 

 

figuur 1.1 Ligging van de Rotterdamsebaan: opgedeeld in vier tracédelen 

 
Dit deelrapport water vormt één van de achtergrondrapporten van het MER Rotterdamsebaan. Het 
rapport geeft de achtergrondinformatie voor het thema water zoals dat in het MER is opgenomen. 
Verder vormt het de toelichting voor de watertoets, die voor het bestemmingsplan nodig is.  
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2 Onderzoeksmethodiek 
Het thema water betreft zowel grondwater als oppervlaktewater, en zowel kwantiteit als kwaliteit. In 
het MER is het thema grondwater in samenhang met het thema bodem beschreven. In deze rapportage 
is de bodem alleen voor wat betreft bodemopbouw / geohydrologie toegelicht. Voor aspecten 
betreffende bodemkwaliteit en dergelijke wordt verder verwezen naar het MER (hoofdstuk 9).  
 
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het voor water relevante beleid. Mede op basis hiervan zijn de 
beoordelingscriteria benoemd. Vervolgens is een overzicht opgenomen van de eerder uitgevoerde 
onderzoeken en de onderzoeken die recent zijn uitgevoerd.  
 
De beschrijving van de huidige situatie en de effectbeschrijving zijn in volgende hoofdstukken 
opgenomen.  

2.1 Beleid 

2.1.1 Europees 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 
De kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die tot doel heeft de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater te waarborgen en te verbeteren. Hiertoe hebben de waterbeheerders inclusief het 
Hoogheemraadschap van Delfland oppervlaktewaterlichamen geclassificeerd. Aan de classificatie hangt 
een maatregelenpakket om de kwaliteit te verbeteren. Boezemwatergangen in het plangebied maken 
onderdeel uit van het KRW-waterlichaam ‘Oostboezem’. De boezem komt door de aanwijzing als KRW-
waterlichaam in aanmerking voor inrichtingsmaatregelen om ecologische verbetering te realiseren.  

2.1.2 Nationaal 

Waterwet 
De Waterwet regelt de verantwoordelijkheden ten aanzien van hemelwater, oppervlaktewater en 
grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. In december 
2009 is de Waterwet van kracht geworden. Deze bestaat uit een samentrekking van de Wet op de 
waterhuishouding, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Wet verontreiniging zeewater, 
Grondwaterwet, Wet droogmakerijen en indijkingen, Wet op de waterkering, Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken (natte deel), Waterstaatswet (natte deel) en de Regeling waterbodems uit de 
Wet bodembescherming. Alle wateraspecten waarvoor een vergunning nodig is kunnen in één 
watervergunning worden meegenomen. 
 
Waterbeheer 21ste eeuw, Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW-actueel) 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel is een aantal inhoudelijke uitgangspunten vastgesteld 
voor het waterbeheer in Nederland: 

 Stedelijk gebied mag niet vaker dan eenmaal per 100 jaar inunderen vanuit de inliggende 
waterlopen 

 Hoogwaardige land- en tuinbouw of kassen mogen niet vaker dan éénmaal in de 50 jaar inunderen 
vanuit de inliggende waterlopen 

 Akkerbouwgebied mag niet vaker dan eenmaal per 25 jaar inunderen vanuit de inliggende 
waterlopen 

 Grasland mag niet vaker dan eenmaal per 10 jaar inunderen vanuit de inliggende waterlopen 
 
Daarnaast gaat het Waterbeheer 21

ste
 eeuw uit van de trits ‘vasthouden, bergen, afvoeren’, waarbij 

‘vasthouden’ als meest wenselijk wordt gezien en (snel met pompen) afvoeren als minst wenselijk. 
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2.1.3 Provinciaal 

Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015 
Het Provinciaal Waterplan bevat de hoofdlijnen van het provinciaal waterbeleid voor 2010-2015. Het 
vervangt het provinciaal waterbeleid zoals dat is vastgelegd in het Beleidsplan Groen, Water en Milieu 
(2006). Dit nieuwe plan vervangt ook het Grondwaterplan 2007-2013 en beschrijft het strategische 
grondwaterbeleid voor Zuid-Holland. Verder voldoet het plan aan de eisen van de nieuwe Waterwet. De 
provincie vertaalt in dit plan het beleid uit het nationaal waterplan en het huidige Europese beleid naar 
provinciale kaders en doelstellingen voor de periode 2010-2015. Conform de herziene sturingsvisie 
water gaat het met name om de wat vraag. De waterschappen beantwoorden in hun 
waterbeheerplannen vervolgens vooral de hoe vraag. De vier kernopgaven voor de provincie Zuid-
Holland zijn: 
1. Waarborgen waterveiligheid 
2. Realiseren mooi en schoon water 
3. Ontwikkelen duurzame (zoet)watervoorziening 
4. Realiseren robuust & veerkrachtig watersysteem 

2.1.4 Regionaal 

Waterbeheerplan Hoogheemraadschap Delfland 2010-2015 
Het Waterbeheerplan zet de lijnen uit voor de strategie, het beleid en de uit te voeren maatregelen in 
de planperiode 2010-2015. Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) streeft drie ambities 
na: het verder ontwikkelen van een robuust en veerkrachtig watersysteem, het efficiënt verwerken van 
afvalwater en het creëren van een gezond watersysteem welke voorbereid is op klimaatveranderingen.  
 
Handreiking watertoets voor gemeenten (Delfland, 2012) 
In de Handreiking Watertoets licht Delfland de procedures en de toetscriteria bij ruimtelijke 
ontwikkelingen toe. De watertoets omvat een beschrijving van het effect van het ruimtelijke initiatief op 
de waterhuishouding en van de wijze waarop eventuele negatieve effecten worden gecompenseerd. 
 
Keur 
De Keur is een juridisch instrument van de waterbeheerder (Delfland) dat ervoor zorgt dat het 
watersysteem op orde blijft. De Keur legt onder andere vast welke bouwactiviteiten in de 
beschermingszone van waterlopen mogelijk zijn. 
 
Wateragenda  
De gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland werken gezamenlijk aan een goed 
waterbeheer. De gezamenlijke Wateragenda is hier een belangrijk onderdeel van. Het beschrijft hoe de 
komende jaren omgegaan zal worden met water in de stad en welke acties hiervoor nodig zijn. 
Belangrijk nieuw element in de Wateragenda is dat het zich behalve op de waterkwantiteit en 
waterkwaliteit óók op de veiligheid, recreatie en ruimtelijke ontwikkelingen richt. De gemeente streeft 
naar het realiseren van een duurzaam vitale en aantrekkelijke leefomgeving. Daarom is de lange 
termijndoelstelling voor dit waterplan geformuleerd: Het realiseren van een duurzaam schoon en 
gezond watersysteem, dat bijdraagt aan een aantrekkelijke en veilige (leef)omgeving, waar bewoners en 
bezoekers van Den Haag op een bewuste manier mee omgaan. 
 
Waterbergingsvisie 
In 2006 hebben het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Den Haag de Waterbergingsvisie 
Den Haag vastgesteld. Hierin is aangegeven welke ruimtelijke en technische maatregelen er genomen 
moeten worden om het watersysteem in Den Haag op orde te brengen. De visie bestaat uit acht 
deelgebiedsrapportages. Het is het voornemen om deze visie in 2013 te herijken. 
 
Gebiedsgericht milieubeleid 
Om milieu een plek te geven in ruimtelijke processen is door de gemeente het gebiedsgericht 
milieubeleid ontwikkeld. Met dit beleid wordt gestreefd naar een verbetering van de omgevingskwaliteit 
en milieukwaliteit. Daarnaast wordt ook naar kansen voor milieu gezocht. Om de gewenste kwaliteit te 
bereiken is de stad Den Haag opgedeeld in meerdere gebiedstypen, waaronder wonen, werken, 
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gemengde gebieden, verkeerinfrastructuur en de groene hoofdstructuur, inclusief water. Ieder 
gebiedstype heeft een specifiek ambitieniveau voor de diverse milieuaspecten; bodem, externe 
veiligheid, geluid, lucht, mobiliteit, schoon, water en klimaat. De Rotterdamsebaan komt in de 
gebiedstypen Werken, Gemengd werken / Gemengd wonen (Binckhorst gedeelte), Groene 
Hoofdstructuur (Vlietzone gedeelte) en Werken (Ypenburg gedeelte) te liggen. In onderstaande tabel 
zijn de ambities voor water benoemd.  
 

Tabel 2.1 Milieuambities per gebiedstype van de Rotterdamsebaan uit het Gebiedsgericht Milieubeleid 

Thema 
Gebiedstype                  

Gemengd wonen Werken Gemengd werken Groene hoofdstructuur en 
water 

Water Basis (Water dat 
siert) 

Maximaal (Water dat 
leeft) in Ypenburg,  
Basis (Water dat siert) in 
Binckhorst 

Basis (Water dat 
siert)   

Extra (Water dat behaagt) 

 
De drie ambitieniveaus voor water zijn met meerdere maatstaven vastgelegd: 
 

Tabel 2.2 Invulling ambitieniveaus voor water 

Ambities Water dat siert - basis Water dat behaagt - extra Water dat leeft - maximaal 

Waterkwaliteit Watergangen hebben een accep-
tabele (ecologische) water-
kwaliteit. Stankhinder treedt niet 
op.  
Doorzicht 20-40 cm.  

Watergangen hebben een 
voldoende waterkwaliteit en 
voldoen aan de meeste 
grenswaarden.  
Doorzicht ca. 40 cm.  

Goede waterkwaliteit, voldoet 
aan de grenswaarden, geen 
algenbloei.  
Doorzicht minimaal 40 cm. 

Ecologie Stowa-klasse: laagste tot 
middelste.  

Stowa-klasse: middelste niveau 
verbindingszone binnen het 
deelgebied ook ontwikkelen.  

Stowa-klasse tenminste 
middelste niveau. 

Oeverinrichting Functioneel met lokaal 
natuurvriendelijke oever (5%) 
Gericht op waterkering / 
oeverbescherming, vergroting 
belevingswaarde 

Grotendeels functioneel. 
Ca. 10% natuurvriendelijke 
oevers met natuurvriendelijk 
beheer.  

Meer dan 10% natuurvriendelijke 
oevers met natuurvriendelijk 
beheer. 

Riool Overstortingen belasten 
oppervlaktewater. 

Overstorten alleen op grote 
watergangen met goede 
doorstroming, 
Riolering volgt waterkwaliteits-
spoor 

Geen overstorten, m.u.v. 
regenwater uit (verbeterd) 
gescheiden stelsel.  
Afgekoppeld water infiltreren of 
op oppervlaktewater.  

Lozingen Diffuse lozingen belasten 
oppervlaktewater.  
Vergunningen afgestemd op 
waterkwaliteitsdoelen.  

Slechts een enkele puntlozing. Geen puntlozingen, effect diffuse 
lozingen wordt beperkt door 
inrichtings- en 
beheermaatregelen.  

Waterbeheer Aan- en afvoer van water voor 
peilbeheer mogelijk en 
toelaatbaar.  

Waterin- en uitlaat beperkt, 
peilvariatie binnen stedelijke 
randvoorwaarden.  

Inlaat gebiedsvreemd water 
geminimaliseerd, natuurlijk 
peilverloop (20-30 cm).  

Grondwater Gericht op reductie 
grondwateroverlast 

Bij bebouwing grondwater-
overlast reduceren in 
groengebied, natuurlijker 
grondwaterpeilverloop. 

Grondwatersituatie 
geoptimaliseerd tussen 
civieltechnisch en natuur.  

 
Den Haag en Delfland hebben ten aanzien van water ook vastgelegd dat er bij ontwikkelingen in Den 
Haag tevens wordt onderzocht of het mogelijk is om gelijktijdig invulling te geven aan de gestelde 
ambities.  
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2.2 Beoordelingscriteria 

Op basis van het beleid en de mogelijke gevolgen van de - deels op maaiveld en deels ondergronds 
gelegen - Rotterdamsebaan zijn verschillende beoordelingscriteria benoemd.  
 
Voor grondwater is dit enerzijds de grondwaterkwantiteit: verandering van grondwaterstanden en -
stroming. Effecten zijn kwantitatief bepaald met een grondwatermodel. 
Voor grondwater is anderzijds ook de invloed op de grondwaterkwaliteit beoordeeld. Dit effect is op 
kwalitatieve wijze vastgelegd.  
 
Bij oppervlaktewater zijn voor de kwantiteit de werking van het watersysteem en de waterberging van 
belang. De eerste is vooral een kwalitatieve beoordeling, de tweede kan gekwantificeerd worden. 
Daarnaast is waterveiligheid in relatie tot de tunnel een criterium. Dit betreft een kwantitatieve toets.  
 
De oppervlaktewaterkwaliteit bestaat zowel uit de mogelijke gevolgen van het van de weg afstromende 
hemelwater als uit de mogelijke gevolgen van calamiteiten (bluswater). Deze aspecten worden 
kwalitatief beschouwd.  
 
Tenslotte zijn in de aanlegsituatie gevolgen voor grondwater als gevolg van bemalingen en voor 
oppervlaktewater (waterberging) mogelijk.  
 
In onderstaande tabel zijn de aspecten en criteria opgenomen.  
 

Thema Aspect Criterium 

Grondwater Effect op grondwaterstroming en 
-standen 

Effect op grondwaterstroming en -standen 

Effect op grondwaterkwaliteit Effect op grondwaterkwaliteit 

Oppervlaktewater Oppervlaktewaterkwantiteit Werking watersysteem 

Waterberging 

Waterveiligheid 

Oppervlaktewaterkwaliteit Effect op waterkwaliteit door wegwater 

Calamiteit (bluswater) 

Tijdelijke effecten Grondwater Bemalingen 

Oppervlaktewater Waterberging 

 
Een belangrijk onderdeel van de beoordeling in het MER zijn de bodemzettingen. Voor zover deze niet 
door veranderingen in de grondwaterstand worden veroorzaakt maar door de aanleggen van de 
Rotterdamsebaan, zijn deze niet in dit achtergrondrapport opgenomen, maar in het hoofdrapport van 
de milieu-effectrapportage.  
 
Beoordelingsschalen 
In Deel I van het MER is uitleg gegeven over de beoordelingsschaal (hoofdstuk 3). Voor de criteria die 
kwantitatief worden beoordeeld, namelijk grondwaterkwantiteit en waterberging zijn deze toegepast 
zoals hieronder aangegeven. 
Voor de grondwaterstanden geldt dat een structurele stijging ongewenst is wegens risico's op overlast, 
maar ook dat een structurele daling ongewenst is door zettingsrisico's. Algemeen wordt aangehouden 
dat een verandering van de grondwaterstanden met minder dan 5 cm verwaarloosbaar is.  
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Effectbeoordeling Omschrijving Grondwaterkwantiteit 
+ + + zeer positief n.v.t. 

+ + positief n.v.t. 

+ licht positief n.v.t. 

0 neutraal De grondwaterstanden wijzigen minder dan 0,05 m 

- licht negatief De grondwaterstanden wijzigen meer dan 0,05 m maar er zijn geen 
negatieve effecten op andere belangen, zoals bodemzetting en 
wateroverlast 

- - negatief De grondwaterstanden wijzigen meer dan 0,05 m en er zijn hooguit 
beperkte negatieve effecten op andere belangen, zoals bodemzetting  
en wateroverlast(grootte effect en omvang) 

- - - zeer negatief De grondwaterstanden wijzigen meer dan 0,05 m en er zijn grote 
negatieve effecten op andere belangen, zoals bodemzetting en 
wateroverlast 

 
Voor waterberging geldt dat in beginsel er een volledige compensatie plaats moet vinden. De 
(effectieve) waterberging moet dus gelijk blijven. Bij een vergroting van de beschikbare berging wordt 
dit als positief beoordeeld, bij een verkleining als negatief.  
 

Effectbeoordeling Omschrijving Oppervlaktewater - waterberging  
+ + + zeer positief De beschikbare waterberging neemt met meer dan 10% toe 

+ + positief De beschikbare waterberging neemt met 2% tot 10% toe 

+ licht positief De beschikbare waterberging neemt met  0,5% tot 2% toe 

0 neutraal De beschikbare waterberging blijft (ongeveer) gelijk 

- licht negatief De beschikbare waterberging neemt met  0,5% tot 2% af 

- - negatief De beschikbare waterberging neemt met  2% tot 10% af 

- - - zeer negatief De beschikbare waterberging neemt met meer dan 10% af 

 

2.3 Beschikbare onderzoeken 

Het MER voor de Rotterdamsebaan, waar dit achtergrondrapport bij behoort, is een vervolgstap in een 
al veel langer lopend proces. Er is in voorgaande fasen ook reeds veel onderzoek uitgevoerd. In deze 
fase is het bestaande onderzoek aangevuld.  
 
Reeds uitgevoerd onderzoek 
Grondwater en de mogelijke effecten op de grondwatersituatie zijn vanaf de eerste fase van 
planvorming (MER 2007) onderzocht. Tijdens de verdere trechtering van alternatieven en varianten is 
gebruik gemaakt van het onderzoek uit het MER 2007.  
 
Voor het aspect oppervlaktewater(waterhuishouding)  zijn voor het Trechteringsdocument de gevolgen 
van de Rotterdamsebaan indicatief bepaald. Hierbij zijn met name in overleg met de gemeente Den 
Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland de mogelijke knelpunten benoemd die in het 
watersysteem kunnen ontstaan. Deze knelpunten bestaan vooral uit het opknippen van een aantal 
peilvakken, waardoor deze peilvakken (deels) een afwatering missen. Ook de benodigde kruising van de 
Molensloot, een belangrijke boezemtocht, is toen benoemd.  
 
In deze fase uitgevoerd onderzoek 
Voor de gevolgen voor het grondwater zijn ten behoeve van dit MER nieuwe modelberekeningen 
uitgevoerd. Hiervoor is het grondwatermodel gebruikt dat voor de gemeente Den Haag is opgesteld 
(Wareco, 2008). In bijlage 1 is een beknopte beschrijving van dit model opgenomen.  
Om de effecten op grondwater te kunnen beoordelen is ook gebruik gemaakt van de rapportage 
betreffende de boortunnel en toeritten (Movares, 20 juli 2012) en van de rapportage van de 
gebruiksbeperkingen door de boortunnel (Movares, 21 december 2011).  
 
Voor knelpunten in de waterhuishouding bij de Vlietzone en knooppunt Ypenburg is voor dit MER een 
oplossing uitgewerkt (Movares, 20 juli 2012). In dit rapport is tevens een aanzet gedaan voor de 
waterberging. In het Inpassingsplan is één van de mogelijkheden voor de waterberging nader 
uitgewerkt. Inmiddels zijn er meerdere aanvullende uitwerkingen uitgevoerd om de afspraken 
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betreffende de waterberging en dergelijke te concretiseren. Deze zijn op het moment van het opstellen 
van dit Achtergrondrapport nog niet gerapporteerd. De uitkomsten van de gesprekken zijn wel 
mondeling doorgegeven ten behoeve van het MER. In de definitieve Watertoets, die als onderdeel van 
het bestemmingsplan zal dienen, wordt ook de definitieve waterberging vastgelegd.  
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3 Huidige situatie en referentiesituatie 
In dit hoofdstuk wordt voor grondwater en oppervlaktewater een beschrijving gegeven van de huidige 
situatie en van autonome ontwikkelingen die voor de referentiesituatie van belang zijn. Aangezien dit 
noodzakelijk is voor inzicht in het geohydrologische systeem is ook de bodemopbouw beschreven.  

3.1 Huidige situatie 

3.1.1 Maaiveld 

Het maaiveldniveau in het traject van de Rotterdamsebaan varieert globaal tussen NAP +0,5 m in de 
Binckhorst en NAP -1,0 m in de Vlietzone. In figuur 3.1 is de hoogteligging weergegeven.  
 

 

figuur 3.1 Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2), hoogte in m t.o.v. NAP 
(Bron: http://ahn.geodan.nl/ahn/viewer3/index.html) 

 

3.1.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

Geologie 
Geologisch gezien ligt het onderzoeksgebied op de grens van het duingebied en het westelijk 
veengebied. De afzettingen die het huidige landschap vorm geven zijn allen gevormd in het Holoceen. 
De basis voor deze afzettingen wordt gevormd door de Formatie van Kreftenheye - de Pleistocene laag 
waarop in het Holoceen de afzettingen zijn gevormd die het meest bepalend zijn voor het huidige 
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landschap. De Formatie van Kreftenheye bestaat uit grofzandige rivierafzettingen die tijdens de laatste 
ijstijd, welke 10.000 jaar geleden eindigde, door de Rijn zijn afgezet. De grofzandige sedimenten zijn in 
het laat-Pleistoceen in West-Nederland grotendeels afgedekt met een leemlaag

1
, de laag van Wijchen. 

De grofzandige Pleistocene afzettingen bevinden zich in het onderzoeksgebied op een diepte vanaf 20 
tot 22 meter onder NAP (de boortunnel wordt hierin deels gerealiseerd). De Formatie van Kreftenheije 
vormt vanuit geohydrologisch oogpunt het eerste watervoerende pakket, dat hier een dikte heeft van 
ca. 40 meter.  
 
De laat-Pleistocene en ten dele vroeg-Holocene afzettingen zijn afgedekt met het zogenaamde 
Basisveen. Dit veen, behorende tot de Formatie van Nieuwkoop, heeft zich in het begin van het 
Holoceen gevormd onder invloed van de stijgende grondwaterspiegel. De dikte van het Basisveen is ter 
hoogte van de Rotterdamsebaan ca. 5 m. De weerstand van dit pakket ligt op enkele honderden dagen.  
 
Door een verder stijgende zeespiegel wordt de invloed van de zee rond 8.000 jaar BP in het gebied 
merkbaar. Vanaf die tijd vindt een afwisseling van periodes plaats waarin mariene afzettingen 
afgewisseld worden met door grondwater beïnvloede veenvorming. De mariene afzettingen uit deze 
periode (van ongeveer 8.000 jaar BP tot ca 800 jaar BP) werden aangeduid met de namen Calais en 
Duinkerke, maar behoren volgens de lithostratigrafische indeling (een meer recent ontwikkelde indeling 
van de bodemopbouw) van de geologische kaart tot respectievelijk het Laagpakket van Wormer en het 
Laagpakket van Walcheren, onder de Formatie van Naaldwijk. De veenlagen die zich tussen en in deze 
laagpakketten bevinden behoren tot de Formatie van Nieuwkoop en worden ook het Hollandveen 
genoemd. Vanuit geohydrologisch oogpunt kan deze deklaag worden beschouwd als een dunne 
zandlaag vanaf maaiveld tot enkele meters hieronder, hieronder een laag van afwisselend klei en veen 
en vervolgens een zandlaag met een dikte van ca. 10 m en een relatief beperkte doorlatendheid.. 
 
De diverse grondlagen zijn op het geologische lengteprofiel duidelijk herkenbaar (zie bijlage 1).  
 
Geomorfologie 
Geomorfologisch gezien is het plangebied op te delen in een lager gelegen gedeelte in de Vlietzone 
(jonge zeekleigronden), de strandwal met daarop Voorburg en weer een lager gelegen gedeelte 
(strandvlakte) waarop de Binckhorst is gerealiseerd. Dit wordt geïllustreerd door figuur 3.2. 

 

                                                                 
1
 Deze leemlaag komt niet voor op het geologische lengteprofiel en is dan ook niet aanwezig in het plangebied. 
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figuur 3.2 Bodemopbouw van de bovenste 5 meter (afkomstig van TNO; bron: Movares 2010) 

 
Bodemopbouw 
Het geotechnische onderzoek gaat in op de bodemopbouw. Daarvoor zijn sonderingen en boringen 
uitgevoerd, die een beeld geven van de bodemopbouw langs het tracé. Indicatief gezien geldt de 
volgende bodemopbouw, waarbij moet worden opgemerkt dat deze opbouw een gemiddelde weergave 
is. De precieze opbouw is in een geotechnisch profiel uitgezet en is als losse tekening bijgevoegd bij dit 
achtergrondrapport.  
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Tabel 3.1 Gemiddelde bodemopbouw (Bron: Movares, 2012) 

omschrijving top (m/NAP) basis (m/NAP) 

maaiveld + 0,5 tot -1,0 n.v.t. 

deklaag (zand-/klei en veenlaagjes) + 0,5 tot -1,0 - 3,5 

zand (qc= 5 - 20 MPa) - 3,5 - 11,5 

klei-/veenlaag - 11,5 - 15,5 

zand (qc> 15MPa) - 15,5 - 32 en dieper  

 

3.1.3 Grondwaterkwantiteit 

De grondwaterstanden in de deklaag (freatisch grondwater) worden vooral bepaald door de 
oppervlaktewaterpeilen in de watergangen, het boezemwater en het polderwater. Het stedelijke deel 
van het plangebied is boezemland. De freatische grondwaterstand ligt daar rond NAP -0,6 m. In de 
Binckhorst is geen wateroverlast; de grondwaterstanden bij bebouwing liggen dus voldoende diep. Een 
risico dat hier wel bestaat zijn te lage grondwaterstanden, mede doordat er ondiepe veenlagen in de 
bodem zijn en de bebouwing gefundeerd is op houten palen.  
In de Vlietzone (open weidegebied) ligt de freatische grondwaterstand globaal tussen NAP -1,75 m en 
-2,0 m. Fluctuaties in de grondwaterstanden worden veroorzaakt door neerslag en verdamping.  
 

 

figuur 3.3 Isohypsenpatroon in wvp1 in het plangebied (op basis van grondwaterstandsmetingen in de peilbuizen) 

 
In het eerste watervoerende pakket (wvp1) worden de stijghoogten van het grondwater vooral bepaald 
door de constante druk vanuit de zee en de diepe polders zuidoostelijk van Den Haag. De 
grondwaterstroming is daardoor globaal zuidoostelijk gericht (figuur 3.3). Ter hoogte van de 
tunnelmond in de Binckhorst is de stijghoogte ca. NAP -2,5 m, nabij knooppunt Ypenburg is de 

stromings- 
richting 
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stijghoogte in het watervoerende pakket ca. NAP -3,25 m. Door seizoensinvloeden treedt een jaarlijkse 
fluctuatie van de stijghoogten op. In figuur 3.4 zijn ter illustratie de waarnemingen van een peilbuis nabij 
Drievliet weergegeven. Op deze locatie is sprake van een jaarlijkse fluctuatie in de orde van ca. 0,75 m. 
 

 

figuur 3.4 Fluctuatie stijghoogte wvp1 in een peilbuis nabij Drievliet (Bron: DinoLoket) 

 

3.1.4 Grondwateronttrekkingen 

Bij de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de gegevens van de 
grondwateronttrekkingen in dit gebied opgevraagd (overzicht t/m 2012). Uit deze gegevens zijn de 
onttrekkingen gefilterd waar al meerdere jaren geen daadwerkelijke onttrekking heeft plaatsgevonden.  
In de directe omgeving van de Rotterdamsebaan zijn twee grondwateronttrekkingen aanwezig (figuur 
3.5). De onttrekkingen vinden plaats in het eerste watervoerende pakket. De éne onttrekking (nr. 
40706) betreft proceswater. Jaarlijks wordt ongeveer 18.000 m

3
 onttrokken. Van de andere onttrekking 

(nr. 55322) zijn geen verdere gegevens ontvangen.  
De onttrekkingen op iets grotere afstand betreffen KWO (koude-warmte-opslag) installaties. Hierbij 
wordt het onttrokken debiet ook weer in de bodem geïnfiltreerd.  
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figuur 3.5 Grondwateronttrekkingen (Bron: provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Delfland) 

 

3.1.5 Grondwaterkwaliteit 

Door de duinen en de infiltratie van schoon water daarin, is er in het westen van Den Haag een grote 
zoetwaterbel, die op het dieper gelegen zoute grondwater drijft. De dikte en diepteligging van de zoete 
bel nemen af in oostelijke richting. Ter hoogte van de Rotterdamsebaan varieert de ondergrens van het 
zoete water (minder dan 150 mg/l chloride) tussen ca. NAP -40 m bij de Binckhorst en NAP -20 m bij 
Ypenburg. Het zoute grensvlak (meer dan 1.000 mg/l chloride) ligt ca. 20 m lager, dus tussen NAP -60 m 
bij de Binckhorst en -40 m bij Ypenburg (Bron: Grondwaterkaart van Nederland, 's-Gravenhage, 1979 en 
analyses uit www.DinoLoket.nl).  
 
In de omgeving van de Rotterdamsebaan zijn verschillende gevallen van ernstige bodemverontreiniging 
aanwezig: 

 Voormalige gasfabriek Binckhorst; 

 Verf- en Lakfabriek Binckhorstlaan 235; 

 Geestbrugkade te Rijkswijk; 

 Pametex (Binckhorstlaan 162); 

 Jan van Riebeekstraat; 

 Swammerdamstraat / Van Leeuwenhoekstraat.  
Daarnaast zijn er nog enkele locaties waar mogelijk bodemverontreiniging aanwezig is, zoals 
benzinestations, chemische wasserijen e.d.  
Bij verschillende van deze locaties is lokaal ook het grondwater sterk verontreinigd. Bij meerdere 
locaties zijn al sanerende of beheersende maatregelen uitgevoerd of is een sanering gaande.  
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3.1.6 Oppervlaktewater 

De Binckhorst betreft overwegend Boezemgebied, en de Vlietzone is poldergebied (figuur 3.5). De 
Boezem wordt gevormd door een stelsel van met elkaar in open verbinding staande vaarten waarop de 
polders het overtollige water lozen en waaruit de polders ook van water worden voorzien. Het water uit 
de Boezem wordt bij Scheveningen geloosd op de Noordzee. De polders liggen lager dan het omliggende 
Boezemwater. Het gewenste waterpeil wordt hier door middel van gemalen ingesteld. De peilen van de 
boezem en polders zijn samengevat in tabel 3.2. 
 

 

figuur 3.6 Oppervlaktewatersysteem 

 

Lage  

Broekpolder 
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Tabel 3.2 Waterpeilen polders en Boezem (Bron: Hoogheemraadschap van Delfland) 

 Zomerpeil (m NAP) Winterpeil (m NAP) 

Boezem -0,43 -0,43 

Veen- en Binckhorstpolder -1,34 -1,40 

Tedingerbroekpolder -1,77 -1,93 

Hoge Broekpolder -1,65 -1,70 

Lage Broekpolder -4,50 -4,70 

 
Binnen de polders liggen meerdere peilvakken met afwijkende peilen. In de rapportage 
Waterhuishouding: Vlietzone en Knooppunt Ypenburg [Movares, Rotterdamsebaan Voorlopig Ontwerp 
(VO2), 20 juli 2012] is de waterhuishouding in meer detail toegelicht. 
 
Waterkwaliteit 
De Oost-Boezem is een KRW-waterlichaam. De waterkwaliteit hiervan voldoet niet aan de normen die in 
de KRW zijn gesteld, zowel voor de chemische en fysisch-chemische kwaliteit als de biologische kwaliteit 
(toestand 2009; bron: Factsheet KRW). Door het treffen van maatregelen zoals de regulering van 
lozingen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers werkt Delfland eraan om de waterkwaliteit in 
de komende jaren te verbeteren.  
 
Waterkeringen 
Tussen de verschillende polders en tussen de polder en boezem zijn waterkeringen gelegen. Deze 
hebben een functie in de waterveiligheid. Delfland onderzoekt of in 2013 of de boezemkade die de 
Veen- en Binckhorstpolder begrenst kan worden verlegd. Dit kan inhouden dat de Spoorboogweg, die 
momenteel in deze polder ligt, in de boezem komt te liggen.  
 
Verder toetst Delfland in 2013 de hoogte van de waterkeringen in dit gebied. Hieruit volgt dat een 
verhoging van de hoogte van de waterkering van NAP +0,1 m naar NAP +0,25 m wenselijk is. Deze 
waarde kan in de toekomst een eis worden.  
 
Het voorgenomen tracé kruist de Boezemwatergangen meerdere malen, onder meer bij de havens van 
de Binckhorst en bij de Trekvliet. Bij deze kruisingen wordt de Rotterdamsebaan als tunnel uitgevoerd 
en gaat deze onder de watergangen door.  
Ook nabij knooppunt Ypenburg kruist de Rotterdamsebaan nog een boezemtocht, de Molensloot. Deze 
tocht is de hoofdafvoer van het gebied rondom Ypenburg en ook van de Tedingerbroekpolder en Hoge 
Broekpolder. Deze kruising zal waarschijnlijk als persleiding worden uitgevoerd.  
 

3.2 Referentiesituatie 

In de referentiesituatie treedt geen wijziging op van de bodemopbouw, geomorfologie, 
grondwaterkwaliteit en oppervlaktewater. Voor grondwaterkwantiteit is er wel sprake van autonome 
ontwikkelingen en dus van wijzigingen in de referentiesituatie. Deze hebben betrekking op de 
grondwateronttrekkingen van DSM Gist en klimaatveranderingen. 
 
Grondwateronttrekking DSM Gist 
Een belangrijke ontwikkeling in deze regio is de grondwateronttrekking van DSM Gist in Delft. De 
onttrekking is al in 1916 gestart en in de loop van de jaren werd het debiet steeds groter. In 1996 is aan 
DSM Gist een vergunning verleend voor de onttrekking van 13,5 mln. m

3
/jaar. In 2004 heeft DSM Gist 

echter aangegeven dat de onttrekking niet meer nodig is en dat zij deze stop willen zetten. Omdat het 
grondwater al zo langdurig wordt onttrokken, is de verwachting dat een vermindering tot een verhoging 
van freatische grondwaterstanden en daarmee tot overlast bij bebouwing zal leiden. Door de provincie 
Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Delft is onderzoek uitgevoerd naar 
de mogelijke effecten van de beëindiging of vermindering van de onttrekking.  
 
Op 23 juni 2009 is een bestuurlijke overeenkomst ondertekend door de drie genoemde overheden en 
DSM Gist om de grondwateronttrekking nog gedurende 20 jaar voort te zetten. De onttrekking wordt in 
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eerste instantie op 1.300 m
3
/uur gehouden en zo spoedig mogelijk afgebouwd tot 850 m

3
/uur (ca. 

7,5 mln. m
3
/jaar).  

Uit berekeningen met het grondwatermodel blijkt in de deklaag er ter hoogte van de Rotterdamsebaan 
een stijging van de freatische grondwaterstand met 0,05 à 0,1 m te verwachten is bij een volledige 
beëindiging van de onttrekking. In het eerste watervoerende pakket is de verhoging van de stijghoogte 
ca. 0,15 m aan de kant van de Binckhorst tot ca. 0,75 m bij Ypenburg. Bij de beoordeling van de effecten 
van de Rotterdamsebaan is het gecombineerde effect beoordeeld.  
 
Zeespiegelstijging en klimaatverandering 
De stijghoogte in het watervoerende pakket wordt beïnvloed door de zeespiegel. De te verwachten 
zeespiegelstijging (0,35 tot 0,85 m/eeuw) kan daardoor ook van invloed zijn op de stijghoogten in het 
watervoerende pakket. De afstand tot de Rotterdamsebaan is dermate groot dat de effecten hier 
beperkt zijn. In het freatische pakket zijn de gevolgen verwaarloosbaar klein.  
 
De klimaatverandering betreft enerzijds het optreden van zwaardere neerslag, en anderzijds het 
voorkomen van langere, drogere zomers. Om op drogere zomers in te kunnen spelen, is het van belang 
dat het watersysteem robuust is: bij ruime afmetingen van watergangen kan voldoende water worden 
aangevoerd, bij een voldoende diepte is ook bij een peildaling door veel verdamping nog voldoende 
water voor vissen en amfibieën aanwezig. Deze effecten zijn door Delfland meegenomen in de criteria 
die in de Handreiking Watertoets zijn opgenomen. 
 
Zowel de zeespiegelstijging als de drogere zomers kunnen verder tot een toename van verzilting leiden. 
Gezien de diepte waarop het zoet-brak-zout grensvlak ligt, is dit niet van groot belang voor dit project.  
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4 Effectbeschrijving 
In dit hoofdstuk zijn de effecten van de Rotterdamsebaan op het aspect water beschreven. Hierbij zijn 
eerst de effecten van de eindsituatie toegelicht. Daarna is de tijdelijke (aanleg)situatie beschreven.  
 
In hoofdstuk 5 zijn de effecten samengevat. Tevens zijn de benodigde aanvullende maatregelen daar 
nogmaals benoemd en worden kansen aangegeven waarmee de ambities van de gemeente Den Haag 
kunnen worden ingevuld.  
 
Per criterium zijn de verschillende deelgebieden benoemd: tunnel, het bovengrondse deel in de 
Binckhorst inclusief de Spoorboogweg, het bovengrondse deel in de Vlietzone en knooppunt Ypenburg / 
aansluiting op de A4/A13. Waar dit de leesbaarheid vergroot, zijn deelgebieden samengevoegd. Voor de 
diepteligging van de tunnel en de bodemopbouw in de verschillende deelgebieden wordt verwezen naar 
het geologische lengteprofiel (bijlage 1).  
 
Voor de beoordeling van de aansluiting op de A4/A13 is uitgegaan van de voorkeursvariant met een 
dubbelstrooksweefvak. Uitvoering met een enkelstrooksweefvak heeft voor geen van de aspecten van 
water invloed op de beoordeling. 
 

4.1 Grondwaterkwantiteit 

4.1.1 Eindsituatie grondwaterstroming en -standen 

Tunnel 
De tunnel bestaat uit een diep gedeelte dat geboord wordt, en aan weerszijden toeritten die vanaf 
maaiveld tot de gewenste diepte lopen.  
De gevolgen van de tunnel op de grondwaterstanden en -stroming zijn bepaald met het 
grondwatermodel van Den Haag. Dit model is in het projectgebied iets aangepast aan de bodemopbouw 
zoals deze uit de sonderingen blijkt. Tevens is een verfijning van het model in dit gebied toegepast om 
de tunnel met voldoende nauwkeurigheid in te kunnen brengen. Bij de toeritten worden damwanden 
tot in het Basisveen (op ca. NAP -12 m) toegepast, die mogelijk in de eindsituatie aanwezig blijven. In 
het model is daarom in de gehele deklaag een grote weerstand opgenomen ter plaatse van de tunnel. 
De geboorde tunnel (tussen de twee dienstgebouwen) ligt in de bovenste meters van het eerste 
watervoerende pakket.  
 
Toerit Binckhorst 
Uit de berekeningen blijkt dat er bij de toerit in de Binckhorst sprake is van een verandering van de 
grondwaterstand (Figuur 4.1). De maximale verhoging ligt in de orde van 0,10 m. De maximale verlaging 
is eveneens ca. 0,10 m.  
In beginsel is er bij een verlaging van de grondwaterstand met meer dan 5 cm een risico mogelijk voor 
bodemzetting en schade aan bebouwing. De bebouwing waar een verlaging van de grondwaterstand 
optreedt, wordt echter geamoveerd voor de aanleg van de tunnel. Zettingen zijn dus hier niet relevant. 
Er is verder enige bebouwing waar een verhoging van de grondwaterstand met maximaal 5 cm optreedt. 
Gezien de grondwatersituatie in de Binckhorst heeft dit geen gevolgen voor wateroverlast.  
De veranderingen van de grondwaterstanden zijn relatief klein en treden slechts in een beperkt gebied 
op. Dit houdt in dat er ook geen gevolgen voor andere belangen, zoals archeologie, groenvoorzieningen, 
bodemverontreinigingen, grondwateronttrekkingen en dergelijke te verwachten zijn.  
 
De hiervoor genoemde verandering van de grondwaterstand is bij de huidige onttrekking van DSM (ca. 
1.300 m

3
/uur). Bij een sterke afname van de onttrekking van DSM (autonome ontwikkeling) stijgt de 

freatische grondwaterstand in dit gebied met ca. 0,05 m. De verlaging door de tunnel wordt hierdoor 
beperkt van ca. 0,10 m tot 0,05 m; zettingsrisico's vervallen daardoor geheel.  
In het gebied waar al een verhoging van de grondwaterstand optreedt, wordt deze nog iets groter, bij 
bebouwing is er een stijging van maximaal 0,1 m. In de huidige situatie liggen de hoogste 
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grondwaterstanden (GHG) dieper dan 0,7 m -mv. Ook bij een stijging van de grondwaterstanden met 
maximaal 0,1 m is geen wateroverlast bij bebouwing te verwachten.   
 
Dit aspect wordt voor deze locatie dus als licht negatief (-) beoordeeld: de verandering is meer dan 
0,05 m maar er zijn geen negatieve effecten op zettingen of wateroverlast.  
 

 

Figuur 4.1  Verandering grondwaterstand in de Binckhorst als gevolg van tunnel  

 
Toerit Vlietzone 
Bij de toerit aan de zijde van de golfbaan is een maximale verlaging van ca. 0,2 m berekend en een 
maximale verhoging van ca. 0,1 m (Figuur 4.2). Opgemerkt wordt dat het oppervlaktewater niet in detail 
in het grondwatermodel is opgenomen. Hierdoor is er een overschatting van de effecten, die in 
werkelijkheid verder uitgedempt zullen worden door het oppervlaktewater. De beperkte aanpassing van 
het oppervlaktewaterpeil in delen van enkele peilvakken is evenmin middels het grondwatermodel te 
berekenen en dus niet als effect weergegeven. In beginsel zal een peilverlaging met 0,05 m tot een 
overeenkomstige verlaging van het grondwater leiden. De locatie van de peilveranderingen komt niet 
overeen met de effecten van de barrièrewerking van de toerit. Er is dus geen stapeling van effecten.  
Binnen het invloedsgebied van de veranderingen van de grondwaterstand als gevolg van de 
barrièrewerking is geen bebouwing aanwezig, evenmin zijn er belangen zoals grondwateronttrekkingen, 
archeologie, bodemverontreiniging. Wel is er sprake van groenvoorzieningen op de golfbaan. Deze 
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groenvoorzieningen worden bij droogte beregend, ook is er drainage aanwezig. Verdroging van 
groenvoorzieningen of wateroverlast wordt dus voorkomen. Er is dus geen significant effect.  
Ook de verdere verhoging van de freatische grondwaterstand door een afname van de onttrekking van 
DSM heeft geen negatieve effecten tot gevolg.  
 
Dit aspect wordt voor deze locatie dus als licht negatief (-) beoordeeld: de verandering is meer dan 
0,05 m maar er zijn geen negatieve effecten op zettingen of wateroverlast.  
 

 

Figuur 4.2  Verandering grondwaterstand bij de golfbaan als gevolg van tunnel  

 
Geboorde tunnel 
Uit de grondwatermodellering blijkt dat het diepe gedeelte van de tunnel (de boortunnel) niet tot een 
verandering van de stijghoogte of van de freatische grondwaterstand met meer dan 5 cm leidt. Dit komt 
overeen met de verwachtingen, aangezien de boortunnel slechts een gering obstakel vormt in het dikke 
watervoerende pakket. Dit aspect wordt voor deze locatie dus als neutraal (0) beoordeeld.  
 
De geboorde tunnel doorsnijdt bij de dienstgebouwen het Basisveen, wat de onderbegrenzing is van de 
deklaag. Bij deze doorsnijding kan in principe een lekkage van de scheidende laag ontstaan. Bij het 
boren van de tunnel wordt de ruimte direct buiten de tunnel zelf onder druk geïnjecteerd met grout 
(een kleiachtige oplossing). Hiermee wordt een afdichting verkregen, tevens worden zettingen door 
open ruimtes buiten de tunnel voorkomen. Er is dus geen sprake van dat de tunnel een kortsluiting 
tussen de deklaag en het watervoerende pakket veroorzaakt.  
 
Binckhorst incl. Spoorboogweg 
In de huidige situatie zijn de gebieden waar de weg komt al grotendeels verhard. Dit houdt in dat de 
verharding van de Rotterdamsebaan niet tot een kleinere infiltratie van neerslag in de bodem zal 
zorgen. Bij de Spoorboogweg is een gedeelte momenteel braakliggend. Hier zal de verharding wel tot 
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een vermindering van de infiltratie leiden. Het wegontwerp moet hier nog worden uitgewerkt. Er is bij 
de beoordeling vanuit gegaan dat het wegwater wordt opgevangen en middels (berm)sloten in de 
bodem infiltreert. De grondwaterstand wordt daardoor overeenkomstig aangevuld als in de huidige 
situatie. Er zijn dus geen effecten op de grondwaterstand. Omdat de uitwerking nog plaats moet vinden, 
worden de effecten vooralsnog als licht negatief (-) beoordeeld.  
 
Vlietzone 
In een deel van de Vlietzone ligt de Rotterdamsebaan op maaiveld. Door de verharding komt neerslag 
niet direct in het grondwater. De verwerking van de neerslag moet nog nader worden uitgewerkt, maar 
deze zal hetzij over het maaiveld afstromen en in de bodem infiltreren of naar bermsloten afstromen. In 
beide situaties kan het water nabij de weg in de bodem infiltreren. Het effect op de grondwaterstand is 
daardoor verwaarloosbaar klein (0).  
 
Aansluiting A4/A13 
Bij het knooppunt Ypenburg ligt de Rotterdamsebaan deels verdiept en deels op maaiveld. De gevolgen 
van de verdiepte ligging zijn berekend met het grondwatermodel. In Figuur 4.3 zijn deze weergegeven.  
 

 

Figuur 4.3  Verandering grondwaterstand bij knooppunt Ypenburg als gevolg van tunnelbakken  

 
Aan de noordwestkant van de tunnelbakken treedt een verhoging van de grondwaterstand op met 
maximaal 25 cm. Aan de zuidoostkant is er een overeenkomstige verlaging van de grondwaterstand.  
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Met name de verlaging van de grondwaterstand zorgt voor risico's voor bodemzetting, afhankelijk van 
de bodemopbouw ter plaatse. Omdat bij het knooppunt een dikke laag ophoogzand aanwezig is, is de 
bodem (waarschijnlijk) niet meer sterk zettingsgevoelig. In de DO-fase zal de bodemopbouw en de 
zettingsgevoeligheid verder worden geverifieerd (zie hiervoor ook Hoofdstuk 8 van het MER). Een extra 
vergroting van waterpartijen kan een verdere beperking van effecten opleveren, ook dit wordt in de DO-
fase geverifieerd. Tijdens de uitvoering worden middels monitoring de effecten gecontroleerd. Om deze 
reden wordt dit aspect als negatief beoordeeld: er zijn grondwaterstandsveranderingen van meer dan 
0,05 m en er zijn mogelijk beperkte negatieve effecten op de omgeving (--). 
 

4.1.2 Grondwateronttrekkingen 

In de nabijheid van de Rotterdamsebaan zijn vier grondwateronttrekkingen aanwezig. Deze vinden in 
het eerste watervoerende pakket plaats. De veranderingen van de stijghoogte als gevolg van de tunnel 
zijn minder dan 5 cm. Er zijn dus geen negatieve effecten op de bestaande grondwateronttrekkingen. Dit 
aspect is dus neutraal (0) beoordeeld.  
 
Beperkingen gebruik van de ondergrond  
Het aspect gebruik en inrichting van de ondergrond heeft specifiek betrekking op de boortunnel. Er zijn 
onder meer beperkingen gesteld aan grondwateronttrekkingen zoals bemalingen. Hiervoor is een zone 
aan weerszijden van de tunnel aangegeven. In onderstaande tabel zijn deze beperkingen samengevat.  
 

Tabel 4.1 Gebruiksbeperkingen ondergrond bij de tunnel voor grondwateronttrekkingen 

Type onttrekking Boven tunnel tot 10 m 
naast tunnelwand 

Tussen 10 en 50 m naast 
tunnelwand 

Vanaf 50 m naast 
tunnelwand 

Holocene deklaag (filters 
tot NAP -17 m 

Bemaling niet 
toegestaan 

Bemaling beperkt 
toegestaan 

Bemaling toegestaan 

Pleistoceen zand (filters 
vanaf NAP -17 m) 

Bemaling beperkt 
toegestaan 

Bemaling beperkt 
toegestaan 

Bemaling toegestaan 
mits grondwaterstanden 
en -stijghoogten binnen 
zone 0 tot 50 m vanaf 
tunnelwand niet 
beïnvloed worden 

 
Bij eventuele nieuwe grondwateronttrekkingen moet rekening worden gehouden met deze 
beperkingen. De betreffende zones worden hiervoor op de kaart van het bestemmingsplan 
weergegeven. Tevens zal met de provincie Zuid-Holland en met Delfland, de bevoegde gezagen voor 
verschillende grondwateronttrekkingen, worden afgestemd op welke wijze deze zones geborgd worden.  
 
De beperking van grondwateronttrekkingen uit het eerste watervoerende pakket zal in de praktijk 
weinig gevolgen hebben. De breedte van de zone is 50 meter vanaf de tunnels. De bestaande 
grondwateronttrekkingen liggen buiten deze zone en is er dus geen invloed.  
 
Boven de tunnelbuizen zelf en in een zone van 10 m aan weerszijden zijn bemalingen in de deklaag niet 
toegestaan. Bij vervangingen van veel kabels en leidingen is geen bemaling nodig, maar bij dieper 
gelegen leidingen (bijvoorbeeld riolering) wordt normaal gesproken een bemaling toegepast. Deze 
beperking kan hiervoor dus een serieuze belemmering opleveren. Bij onderhoud of vervanging aan het 
rioleringsysteem is namelijk bemaling noodzakelijk, omdat deze leidingen in een natte grondlaag liggen 
en de werkput daarmee steeds onder water komt te staan. Voorafgaand aan de realisatie van de 
boortunnel zal gezorgd moeten worden voor een voldoende robuust rioleringssysteem, dat enkele 
decennia zonder problemen gebruikt kan worden. In hoofdstuk 5.2 is hier nader op ingegaan. Omdat 
het hier een beperkt gebied betreft, is dit als licht negatief (-) beoordeeld.  



Achtergrondrapport Water MER Rotterdamsebaan 
 
Projectnr. 259841 
13 mei 2013 , revisie 04 

blad 24 van 38 

 

 

4.2 Grondwaterkwaliteit 

4.2.1 Grondwaterverontreinigingen 

In de directe omgeving van de Rotterdamsebaan zijn verschillende gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging aanwezig, waarbij in sommige gevallen ook grondwaterverontreinigingen 
aangetoond zijn.  
Zoals hiervoor bij 'grondwaterkwantiteit' is aangegeven, heeft de Rotterdamsebaan in de eindsituatie 
nauwelijks of geen effect op de grondwaterstroming. Doordat geen wijziging in de grondwaterstroming 
optreedt, treedt geen gewijzigde verspreiding van (mobiele) verontreinigingen op

2
. Dit wordt als 

neutraal (0) beoordeeld.  
 

4.2.2 Verzilting 

In Zuid-Holland is verzilting een belangrijk thema. In Den Haag ligt het zoute grondwater relatief diep 
door het duinsysteem. Ter hoogte van de Rotterdamsebaan varieert het grensvlak zoet-brak tussen NAP 
-20 en -40 m, het brak-zout-grensvlak ligt ca. 20 m dieper. Doordat de Rotterdamsebaan nauwelijks of 
geen invloed heeft op de grondwaterstroming, is er evenmin een effect op verzilting te verwachten. Dit 
wordt als neutraal (0) beoordeeld.  

4.2.3 Verwerking wegwater 

Vlietzone, Binckhorst incl. Spoorboogweg 
Neerslag die op de weg valt, voert verontreinigingen mee, vooral PAK, minerale olie en zware metalen. 
Uit onderzoek naar de kwaliteit van dit zogenaamde wegwater (Rijkswaterstaat, 2003) is gebleken dat 
bij toepassing van Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) het wegwater beduidend minder verontreinigingen 
bevat dan bij Dicht Asfalt Beton (DAB). Bij ZOAB blijft veel verontreiniging in de poriën van het asfalt 
achter. Verder blijkt dat deze verontreinigingen gemakkelijk aan de bodem te binden zijn. Door het 
wegwater verder over de berm naar oppervlaktewater te laten stromen of door speciale zaksloten aan 
te brengen, wordt voorkomen dat deze verontreiniging het oppervlaktewater of het grondwater bereikt. 
Wel moet de bodemkwaliteit van de bermen worden gemonitord om te voorkomen dat hier teveel 
verontreinigingen zich ophopen. Bij het aspect 'bodem' is hier in het MER verder op ingegaan.  
Voor het aspect grondwater is dit een licht negatief effect (-), omdat de maatregelen, zoals speciale 
zaksloten nog niet formeel geborgd zijn in het ontwerp.  
 
Ondergronds 
Bij de boortunnel is er geen sprake van neerslag die op de weg valt en verontreinigingen mee kan 
nemen. Alleen bij de toeritten is de tunnel open aan de bovenzijde. Het water dat op de weg valt, wordt 
samen met eventueel lekwater opgevangen in een viertal kelders, twee onder de dienstgebouwen 
(beide 320 m

3
) en twee op de laagste punten van de tunnel (ieder minimaal 30 m

3
). Het opgevangen 

water wordt middels pompen afgevoerd. Waar het water naar toe gaat, moet nog worden uitgewerkt. 
In overleg met de verschillende gemeentes kan worden besproken of lozing op de riolering een optie is. 
In de Binckhorst is een gemengd riool aanwezig, aan de kant van de Vlietzone ligt alleen een klein 
drukriool. De huidige capaciteit van de riolering is beperkt. Een alternatief is om het wegwater (indien 
noodzakelijk) te zuiveren, bijvoorbeeld met een lamellenfilter of een helofytenfilter en daarna op 
oppervlaktewater te lozen.  
Er zijn dus mogelijkheden om te voorkomen dat verontreinigd wegwater rechtstreeks op het 
grondwater of oppervlaktewater wordt gebracht. Dit aspect wordt dus neutraal (0) beoordeeld.  
 
Aansluiting A4/A13 
De aansluiting ligt deels verdiept in tunnelbakken. De neerslag wordt hier ook opgevangen in 
waterkelders en afgevoerd middels pompen. Ook hier moet de verdere verwerking van het water nog 

                                                                 
2
   Dit geldt voor de Binckhorst, omdat daar verontreinigingen voorkomen. 
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worden uitgewerkt. In de Laan van Hoornwijck is een gescheiden riool aanwezig, de capaciteit is echter 
beperkt. Ook hier is lokaal zuiveren en op oppervlaktewater lozen een mogelijkheid.  
Bij de delen die wel op maaiveld liggen, wordt het wegwater verwerkt zoals hiervoor bij de Vlietzone is 
aangegeven. Hierbij is er geen verschil tussen een dubbelstrooks weefvak of een enkelstrooks weefvak. 
Voor het aspect grondwater is dit effect neutraal (0). 

4.3 Waterkeringen 

4.3.1 Kruising waterkeringen 

De Rotterdamsebaan kruist verschillende waterkeringen tussen de polders onderling en tussen polder 
en boezem.  
De tunne ligt op grote diepte onder de waterkeringen in de Binckhorst. Door het boren van de tunnel 
ontstaat een 'boortrog',, die ook aan maaiveld een daling tot gevolg heeft. Bij het definitieve ontwerp 
worden de te verwachten maaivelddaling en de effecten van mogelijke maatregelen nog nader 
uitgewerkt. Tevens zal een monitoring van maaivelddalingen worden uitgevoerd. Waar dit noodzakelijk 
is, zullen waterkeringen worden hersteld.  
 
In de Vlietzone kruist de Rotterdamsebaan de waterkering tussen de Tedingerbroekpolder en de Hoge 
Broekpolder op maaiveld. Onderdeel van het ontwerp is dat de waterkering hier niet wordt doorbroken.  
Nabij knooppunt Ypenburg kruist de Rotterdamsebaan eerst de boezemkeringen aan weerszijden van de 
Molensloot en vervolgens de kering tussen de Hoge Broekpolder en de Lage Broekpolder. Ook hier 
worden de waterkeringen in het ontwerp opgenomen.  
 
Bij knooppunt Ypenburg is er ook een zettingsrisico door de barrièrewerking van de verdiepte 
tunnelbakken en de verandering van de grondwaterstanden. Deze effecten worden in het definitieve 
ontwerp nader uitgewerkt en gekwantificeerd. Tevens zal een monitoring van maaivelddalingen worden 
uitgevoerd. Waar dit noodzakelijk is, zullen waterkeringen worden hersteld. 
 
Er worden dus maatregelen getroffen om gevolgen voor de waterkeringen nader in beeld te brengen, te 
monitoren en eventueel te herstellen. Omdat deze maatregelen nog niet formeel geborgd zijn, wordt dit 
aspect vooralsnog als licht negatief (-) beoordeeld.  

4.3.2 Waterveiligheid 

De tunnel van de Rotterdamsebaan zal een verbinding vormen tussen het boezemgebied en de polders. 
Onder normale omstandigheden heeft dit geen gevolgen. In de scenarioanalyse bij het 
Tunnelveiligheidsplan is een scenario beschreven met overstroming van de Vlietpolder door een 
dijkdoorbraak. Bij een doorbraak van boezemkades ontstaat door de tunnel een 'waterleiding' vanaf de 
boezem naar de polders. Omdat het polderpeil beduidend lager ligt dan de boezem (respectievelijk NAP 
-1,77 m en NAP -0,43 m), kan er een waterstroming optreden.  
Door in ieder geval aan de boezemkant het wegdek bij de tunnelingang op tenminste het peil van de 
boezemkades (NAP +0,25

3
 m) te leggen, wordt een eventuele instroming hiermee effectief voorkomen.  

 
De werkgroep Tunnelveiligheid Rotterdamsebaan heeft in een vroegtijdig stadium dit scenario naar 
voren geschoven om het toenmalige ontwerp te toetsen. In het voorliggende ontwerp ligt de 
weghoogte bij het begin van de tunnel (in de Binckhorst) op NAP +0,377 m, dus voldoende hoog. 
Bovendien worden aan de kant van de Vlietzone zogenaamde kanteldijken toegepast met een hoogte 
van NAP +0,25 m. Er is daardoor sprake van een dubbele veiligheid.  
 

                                                                 
3
  De hoogte was oorspronkelijk NAP +0,10 m, maar na een recente toets van Delfland is deze verhoogd tot NAP 

+0,25 m.  
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Ook bij de verdiepte tunnelbakken bij knooppunt Ypenburg worden kanteldijken toegepast met een 
hoogte van NAP +0,25 m. Ook hier is kortsluiting tussen de boezem en polder via de Rotterdamsebaan 
niet mogelijk.  
 
Bij de deels te verleggen Molensloot worden de boezemkaden aangepast. De overige boezemkeringen 
en polderkaden worden niet gewijzigd.  
 
Een risico van instroom vanuit de boezem naar de polder wordt hiermee voorkomen. Een 
aandachtspunt in het Definitief Ontwerp is nog wel de mogelijke veerhoging van de boezemkades van 
NAP +0,25 m moet worden aangepast. Dit wordt met het Hoogheemraadschap gedurende het Definitief 
Ontwerp gemonitord.   
 

4.4 Oppervlaktewaterkwantiteit 

4.4.1 Werking watersysteem 

Vlietzone, Aansluiting A4/A13 
De Rotterdamsebaan ligt in de Vlietzone grotendeels op maaiveld. Bij de aansluiting op knooppunt 
Ypenburg zijn ook enkele tunnelbakken voorzien. De weg kruist meerdere waterlopen en doorsnijdt 
daarmee peilvakken. De afwatering van deze peilvakken is zonder maatregelen niet mogelijk. Door 
Movares zijn maatregelen uitgewerkt zodat het watersysteem blijft functioneren. In figuur 4.4 zijn de 
maatregelen indicatief aangegeven. In het rapport Waterhuishouding Vlietzone en knooppunt Ypenburg 
is de waterhuishouding in meer detail beschreven (bijlage 3a). Er worden enkele nieuwe waterlopen 
aangelegd en enkele stuwen geplaatst. In de Hoge Broekpolder worden de grenzen van de peilvakken 
IV, V en VI iets aangepast zodat het watersysteem ondanks de ligging van de Rotterdamsebaan toch 
goed functioneert. Voor de wijziging van de peilvakken is een wijziging van het peilbesluit nodig. De 
peilwijziging omvat enkele centimeters verlaging (van NAP -1,60 m en NAP -1,45 m naar -1,65 m). In het 
te wijzigen gebied is alleen sprake van landbouw, waardoor wordt verwacht dat deze beperkte wijziging 
geen gevolgen heeft voor derden. Bij de aanvraag van de wijziging van het peilbesluit zal een verdere 
onderbouwing worden geleverd.   
Onderdeel van het waterhuishoudkundige plan is ook dat peilvak V van de Hogebroekpolder afwatert op 
de Tedingerbroekpolder. Een alternatief is wellicht ook dat de nieuwe primaire watergang aan de 
westkant van de Rotterdamsebaan verder wordt doorgezet, zodat peilvak V hierop kan afwateren. In 
figuur 4.5 is deze optie aangegeven. In overleg met Delfland moet dit nader worden uitgewerkt en in 
een watervergunning worden opgenomen. 
 
Uit de tekeningen bij de rapportage van Movares blijkt dat verschillende waterlopen die door de weg 
gekruist worden, doodlopend worden. Vanuit het oogpunt van waterkwaliteit zijn doodlopende 
watergangen niet gewenst. Dit aspect wordt daarom als negatief (- -) beoordeeld. Het is echter goed 
mogelijk om de watergangen onderling te verbinden (figuur 4.5). 
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Figuur 4.4  Knelpunten en oplossingsrichtingen watersysteem 
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Figuur 4.5  Aanvullende maatregelen watersysteem(indicatief aangegeven)  

 
Molensloot 
Voor de Molensloot, een belangrijke boezemtocht, zijn in overleg met het Hoogheemraadschap van 
Delfland meerdere mogelijkheden onderzocht. De keuze is uiteindelijk gemaakt voor het verlengen van 
de persleidingen vanaf het gemaal bij Ypenburg (Movares, Alternatievenstudie voor sifon Molensloot, 
12 februari 2013, bijlage 3b). De huidige pompen hebben onvoldoende capaciteit om de langere lengte 
te overbruggen (figuur 4.6). Er komen daarom nieuwe pompen in het gemaal. De mogelijkheden om 
tevens de vismigratie te verbeteren zijn eveneens onderzocht. Gebleken is dat bij vervanging van de 
bestaande persleidingen door glasvezel versterkt kunststof met een grotere diameter er toch met de 
huidige pompen kan worden volstaan zonder dat de vismigratie verslechtert. In de vergunning 
Waterwet zal een definitieve keuze worden gemaakt en uitgewerkt.  
Aangezien de voorkeur van Delfland uitgaat naar de toepassing van open water in plaats van gesloten 
verbindingen wordt deze oplossing als licht negatief (-) beoordeeld.  
 

 

Noord 
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Figuur 4.6  Alternatief Molensloot met persleiding 

 
Binckhorst incl. Spoorboogweg 
In het bovengrondse deel van de Rotterdamsebaan in de Binckhorst en bij de Spoorboogweg is geen 
oppervlaktewater aanwezig. Er is dus ook geen invloed op oppervlaktewater (0).  
 
Tunnel 
Bij het ondergrondse deel van het tracé wordt het boezemwater op enkele punten gekruist. Doordat de 
tunnel beduidend dieper ligt dan de onderkant van de waterlopen, is er geen invloed (0).  
 

4.4.2 Waterberging 

Vlietzone, Aansluiting A4/A13 
 In de rapportage betreffende de waterhuishouding (Movares, juli 2012) is voor de Vlietzone en 
knooppunt Ypenburg inzichtelijk gemaakt hoeveel bestaand oppervlaktewater gedempt wordt door de 
aanleg van de Rotterdamsebaan. Deze hoeveelheid moet (minstens) één op één gecompenseerd 
worden in hetzelfde peilvak.  
 
Verder is door Movares geïnventariseerd hoeveel extra verharding in de peilvakken komt die naar 
oppervlaktewater afstroomt. De neerslag van de verharding van de inritten en de geboorde tunnel 
wordt naar de bergingskelders afgevoerd en afzonderlijk gecontroleerd afgevoerd. Met deze verharding 
wordt daarom geen rekening gehouden in de waterberging. Om een versnelde afstroming van neerslag 
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te voorkomen, moet 650 m
3
 berging per hectare verharding

4
 worden aangelegd. Ook deze moet per 

peilvak worden gecompenseerd. In overleg met Delfland kan er eventueel ook voor worden gekozen om 
de compensatie in een lager gelegen peilvak te realiseren. Compensatie in een hoger peilvak is niet 
mogelijk.  
 
In tabel 4.2 is de benodigde aan te leggen waterberging opgenomen. Hierbij is de maximale peilstijging 
aangehouden zoals aangegeven in de tabel.  
 

Tabel 4.2 Benodigde te compenseren en extra waterberging 

Polder Polderpeil 
(m NAP) 

Te dempen en 
compenseren 

water (m
2
) 

Extra verharding 
(m

2
) 

Benodigde 
berging voor 

verharding (m
2
) 

bij maximale 
peilstijging (m) 

Extra benodigde 
berging (m

2
) 

Tedingerbroekpolder 
peilvak VIII 

-1,77/-1,93 
2.240 10.610 1.724 / 0,40 3.102 

Hoge Broekpolder      
peilvak IV -1,65 3.780 6.040 872 / 0,45 4.652 
peilvak V -1,60 1.050 5.670 819 / 0,45 1.869 
peilvak VI -1,45 1.420 6.890 1.544 / 0,29 2.964 

Lage Broekpolder -4,50/-4,70 330 10.630* 1.535* / 0,45 1.865* 
* Bij een dubbelstrooks weefvak nemen deze oppervlakten toe; er is voldoende ruimte voor compensatie 

 
In de rapportages van Movares uit juli 2012 (Waterhuishouding en Inpassingsplan, bijlage 3a) is 
aangegeven op welke locaties de waterberging kan worden gerealiseerd. Dit is deels als nieuwe 
waterpartij op de golfbaan, deels door verbreding van enkele watergangen en deels in knooppunt 
Ypenburg (figuur 4.7). Voor de waterberging in de Hoge Broekpolder (peilvak IV, V en VI) zijn er 
meerdere mogelijkheden (figuur 4.8), onder meer afhankelijk van de ligging van de parkeerplaats van 
Drievliet. Eén mogelijkheid is een verlenging van de bestaande grote plas. Alternatieve 
waterbergingslocaties betreffen de verbreding van meerdere watergangen en/of de benutting van het 
'hoekje' van peilvak IV tussen de Rotterdamsebaan en het bedrijventerrein. Bij een wijziging van de 
indeling van peilvakken is waterberging ook elders in de Vlietzone nodig. Een dergelijke wijziging van de 
peilvakken moet wel goed worden onderbouwd, ook voor de mogelijke effecten op andere belangen.  
Een definitieve uitwerking volgt bij de volgende ontwerpfasen. 
 

                                                                 
4
 Voor stedelijk gebied is de norm 325 m

3
/ha; dit betreft gebied met 50% verharding. Bij berekeningen met 100% 

verharding is de norm dus 650 m
3
/ha 
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Figuur 4.7  Nieuwe waterberging in de Lage Broekpolder en peilvak IV Hoge Broekpolder (knooppunt Ypenburg) 

 

 
Figuur 4.8: Mogelijkheden voor waterberging in de Hoge Broekpolder (donkerblauwe vlakken / lichtblauwe lijnen) 

 
Vanuit het watersysteem is het bovendien wenselijk om sloten aan weerszijden van de 
Rotterdamsebaan aan te leggen, zodat de overblijvende sloten niet doodlopen. In deze bermsloten is 
ook waterberging mogelijk.  

compensatie 
waterberging 
Lage Broekpolder 

compensatie 
waterberging 
Hoge Broekpolder 
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Voor het MER is geconstateerd dat compensatie van de waterberging gerealiseerd kan worden. Er is dus 
geen verandering van de waterberging ten opzichte van de huidige situatie. Er moet nog wel een 
definitief besluit worden genomen over de ligging van de waterberging. Dit aspect wordt dus als 
neutraal (0) beoordeeld.  
 
Voor de watertoets en watervergunning is een besluit over de wijze van waterberging en de nadere 
uitwerking ervan noodzakelijk.  
 
Molensloot 
De aanpassing van de Molensloot heeft ook een beperking van de berging in het boezemsysteem tot 
gevolg. Voor de compensatie hiervan is een ontwerp opgesteld, waarbij de Molensloot aan de 
landbouwzijde van Park Hoornwijck wordt verbreed, aan de noordkant van de bestaande boezemkade / 
wandelpad. Er komt in de huidige polder dus een extra boezemwatergang en boezemkade te liggen. Er 
is dus een neutraal effect (0) op de berging in de boezem.  
 
Binckhorst incl. Spoorboogweg 
In de huidige situatie is de Binckhorst al geheel verhard. Er is hier dus geen sprake van wijziging van de 
benodigde waterberging ten opzichte van de huidige situatie.  
Bij de Spoorboogweg is momenteel een deel van het terrein braakliggend. Hier moet wel voor de extra 
verharding een waterberging worden gerealiseerd. De lengte van de Spoorboogweg in het momenteel 
onverharde gebied bedraagt ongeveer 300 m. Uitgaande van een breedte van de verharding van ca. 15 
m (worst case) komt er ca. 4.500 m

2
 verharding bij. Bij een compensatie van 650 m

3
/ha verharding en 

een maximale peilstijging van 0,3 m
5
 (aangenomen) houdt dit in dat iets minder dan 1.000 m

2
 

waterberging moet worden gerealiseerd. Deze berging is in tabel 4.3 opgenomen.  
 

Tabel 4.3 Benodigde waterberging Spoorboogweg 

Polder Polderpeil 
(m NAP) 

Lengte weg in 
onverhard gebied 

(m) 

Extra verharding 
(m

2
) 

Benodigde 
berging voor 

verharding (m
3
) 

bij maximale 
peilstijging

4
 (m) 

Extra benodigde 
berging (m

2
) 

Veen- en 
Binckhorstpolder 

-1,32 / -1,38 300 4.500 293 / 0,30 3.102 

 
Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden: 

 Aan één zijde of aan weerszijden van de nieuwe weg wordt een bermsloot of greppel aangelegd.  

 Op een andere locatie in de Veen- en Binckhorstpolder wordt de berging gerealiseerd, bijvoorbeeld 
elders in de Binckhorst of aan de oostzijde van de A12, in het bestaande park.  

 
In figuur 4.9 is de benodigde waterberging als vierkant en als rechthoek weergegeven om de ruimtelijke 
inpassing zichtbaar te maken. Wanneer er greppels / zaksloten worden gerealiseerd, is een verbinding 
met het bestaande oppervlaktewater niet noodzakelijk. Bij de aanleg van open water is in ieder geval 
vanuit het oogpunt van waterkwaliteit een verbinding met oppervlaktewater wenselijk.  
 
Delfland heeft aangegeven dat hun voorkeur niet uitgaat naar de toepassing van 
infiltratievoorzieningen, omdat er een reële kans is dat deze na verloop van tijd niet goed meer 
functioneren en er alsnog wateroverlast zal ontstaan. Er is dus een voorkeur voor open water.  
Verder heeft Delfland aangegeven dat wordt onderzocht of de waterkering tussen de boezem en de 
Veen- en Binckhorstpolder kan worden verlegd. Dit zou inhouden dat de Spoorboogweg niet in de Veen- 
en Binckhorstpolder komt te liggen, maar in de boezem. De compensatie moet in het betreffende 
gebied worden gecompenseerd. De toelaatbare peilstijging in de boezem bedraagt 0,35 m (van NAP -

                                                                 
5
 Uit de waterbergingsvisie blijkt dat op termijn een peilstijging van 0,6 m mogelijk wordt. Vooralsnog wordt een 

kleinere peilstijging gehanteerd.  
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0,43 m tot -0,08 m); de benodigde oppervlakte is dan 837 m
2
. Het moment waarop de watervergunning 

wordt aangevraagd is maatgevend voor de locatie waar de berging moet worden gerealiseerd.  
 
De gemeente Den Haag heeft aangegeven dat de benodigde waterberging tijdig zal worden 
gerealiseerd, dit is echter nog niet formeel geborgd, waardoor dit aspect als licht negatief (-) wordt 
beoordeeld. 
 

 
Figuur 4.9: Mogelijkheden voor waterberging Spoorboogweg (lichtblauwe vlakken) 

 
Tunnel 
Neerslag die op de toeritten valt, wordt afgevoerd naar bergingskelders en vervolgens gecontroleerd 
afgevoerd. Er is hier geen sprake van een versnelde afvoer naar oppervlaktewater, er is daarom geen 
extra waterberging voor nodig. Dit aspect wordt neutraal beoordeeld (0).  
 

4.5 Oppervlaktewaterkwaliteit  

4.5.1 Wegwater 

Vlietzone 
Uitgangspunten ten aanzien van de verwerking van het wegwater zijn verwoord in paragraaf 4.2.3. 
Grondwaterkwaliteit en oppervlaktewaterkwaliteit zijn voor dit onderdeel sterk aan elkaar gekoppeld. 
De redenering ten aanzien van de grondwaterkwaliteit geldt daarmee ook voor 
oppervlaktewaterkwaliteit. Voor de oppervlaktewaterkwaliteit wordt dit aspect daarom als neutraal (0) 
beoordeeld, omdat het oppervlaktewater door de toepassing van dergelijke maatregelen geen 
negatieve invloed ondervindt.  
 
Binckhorst incl. Spoorboogweg 
Het wegwater in de Binckhorst wordt verwerkt zoals in de huidige situatie het geval is. Bij de 
Spoorboogweg is nog een nadere uitwerking nodig. Vooralsnog is er vanuit gegaan dat het wegwater in 
deze deelgebieden via het riool wordt afgevoerd, dan wel via een berminfiltratie. Bij beide 
mogelijkheden is er geen negatief effect op de oppervlaktewaterkwaliteit, omdat het oppervlaktewater 
geen invloed ondervindt van het afspoelende vuil van de weg. In het geval het water via het riool wordt 
afgevoerd wordt het vuil ook daarin opgevangen en verwerkt als rioolwater. In dit gebied wordt het 
effect dus als neutraal (0) beoordeeld.  
 

Berging 
1000 m

2
 

Berging 
1000 m

2
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Ondergronds, Aansluiting A4/A13 
In het ondergrondse gedeelte en de verdiept gelegen delen van de weg is geen directe verbinding 

tussen het oppervlaktewater en het wegwater aanwezig. Het afspoelende wegwater wordt hier 

opgevangen en gecontroleerd afgevoerd. De lozingspunten moeten nog nader worden bepaald. Door 

Delfland is aangegeven dat de afvoer van de bergingskelders maximaal de norm voor onverhard gebied 

mag bedragen 14,4 mm/dag. Zoals in paragraaf 4.2.3 is aangegeven, zijn er mogelijkheden om tot 

gecontroleerde afvoer te komen. Deze maatregelen zijn echter nog niet formeel geborgd, waardoor een 

licht negatieve beoordeling wordt gegegeven (-).  

4.5.2 Calamiteiten - bluswater 

Vanuit het oogpunt van veiligheid zal een bluswaterleiding in de tunnel worden aangelegd. Deze wordt 
aangesloten op een kelder met bluswater (120 m

3
). Ook bij Ypenburg worden voorzieningen getroffen 

om te kunnen blussen. Er is dus voldoende water aanwezig om te blussen.  
 
Na de inzet van bluswater komt dit via het wegdek in de regenwaterkelders terecht. Vandaar wordt het 
via de zuivering van het regenwater geloosd. Wanneer extreem vuil bluswater ontstaan is, kan de 
inhoud van de waterkelders ook naar tankwagens worden gepompt en op deze wijze naar een RWZI 
worden afgevoerd. Gecontroleerd moet worden of er ook in het geval dat er zowel verontreinigd 
bluswater als zware neerslag is, de capaciteit van de waterkelders voldoende is.  
Er moet nog een nadere uitwerking en een protocol (calamiteitenplan) worden opgesteld voor de 
verwerking van bluswater. Geconcludeerd wordt dat een gecontroleerde lozing mogelijk is. Dit aspect 
wordt dus als neutraal (0) beoordeeld.  

4.6 Aanlegfase 

Bij de aanleg van een tunnel kunnen eveneens effecten op grondwater plaatsvinden. Uit het rapport van 
Movares Voorlopig Ontwerp (VO2) Boortunnel met toeritten (20 juli 2012) blijkt dat er in het grootste 
deel van de tunnel een geboorde tunnel wordt toegepast. Hierbij worden aan het begin en einde 
bouwputten aangelegd, voorzien van damwanden en een waterdichte vloer. Vanuit de éne bouwput 
wordt naar de andere bouwput toe geboord. Tijdens het boren wordt een groutinjectie toegepast. Deze 
heeft vooral tot doel om zettingen te voorkomen, maar zorgt er waarschijnlijk ook voor dat de lekkage 
afneemt. Voor het boorproces is geen grondwateronttrekking noodzakelijk.  
 
Ook voor de aanleg van de inritten wordt geen grondwateronttrekking toegepast, maar een bouwput 
met damwanden en een onderafdichting van onderwaterbeton. Dit omdat de diepste delen van de 
toeritten op ca. NAP -15 m komen te liggen. Een grondwateronttrekking om de werkzaamheden 
hiermee droog te kunnen uitvoeren is dus niet realistisch.  
 
Hieruit volgt dat er bij de aanlegfase nauwelijks of geen grondwater wordt onttrokken. Mocht er toch 
(deels) een andere uitvoeringswijze worden gekozen, dan is voor een eventuele grondwateronttrekking 
een vergunning Waterwet nodig. Hierin worden eisen gesteld om te voorkomen dat de onttrekking en 
lozing van het bemalingswater geen ongewenste negatieve effecten hebben. De aanlegfase heeft dus 
geen effecten op het aspect 'grondwaterkwantiteit'. De beoordeling is dus neutraal (0).  
 
Voor oppervlaktewater moet er rekening mee worden gehouden dat volgens de richtlijn van Delfland de 
compensatie voor te dempen water en nieuwe verharding moet worden gerealiseerd voordat de 
demping / aanleg verharding plaatsvindt. Wanneer voor werkterreinen tijdelijk verharding wordt 
aangelegd, moet in overleg met Delfland ook hiervoor een compensatie van de waterberging worden 
gerealiseerd. Omdat dit nog moet worden uitgewerkt, wordt dit aspect vooralsnog als licht negatief (-) 
beoordeeld.  
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5 Effectbeoordeling 

5.1 Effectbeoordeling 

De voorgaande effectbeschrijving leidt tot de in de onderstaande tabel opgenomen beoordeling van de 
effecten. Voor de toetsing aan gemeentelijk beleid is gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit het 
Gebiedsgerichte Milieubeleid van de gemeente.  
 

 Aspect Toetsingscriterium Voorkeursvariant 
 

Voldoet aan 
gemeentelijk beleid? 

Grondwaterkwantiteit Grondwaterstroming en -standen:   

  Tunnel - toerit Binckhorst - Ja 

  Tunnel - toerit Vlietzone - Ja 

  Tunnel - diepe gedeelte 0 Ja 

  Binckhorst incl. Spoorboogweg - Ja 

  Vlietzone 0 Ja 

  Aansluiting A4/A13 -  - Ja 

 Grondwateronttrekkingen   

  Bestaande onttrekkingen 0 n.v.t. 

  Gebruiksbeperkingen boortunnel - bemalingen - n.v.t. 

Grondwaterkwaliteit Grondwaterverontreinigingen 0 n.v.t. 

 Verzilting 0 n.v.t. 

 Wegwater - tot 0 n.v.t. 

Waterkeringen Kruising waterkeringen - n.v.t. 

 Risico's waterveiligheid door tunnel 0 n.v.t. 

Oppervlaktewater-
kwantiteit 

Werking watersysteem   

 Vlietzone, aansluiting A4/A13 - - Ja 

 Molensloot - Ja 

 Binckhorst incl. Spoorboogweg 0 Ja 

 Tunnel 0  

Waterberging  n.v.t. 

 Vlietzone, aansluiting A4/A13 0 n.v.t. 

 Molensloot 0 n.v.t. 

 Binckhorst incl. Spoorboogweg - n.v.t. 

 Tunnel 0 n.v.t. 

Oppervlaktewater-
kwaliteit 

Wegwater - tot 0 n.v.t. 

Bluswater 0 n.v.t. 

Aanlegfase Grondwaterstanden en -stroming 0 Ja 

Waterberging - n.v.t. 

 

5.2 Aanvullende maatregelen en kansen 

5.2.1 Beschouwing aanvullende maatregelen 

Verwerking wegwater en bluswater tunnel / tunnelbakken 
Bij de tunnel en de tunnelbakken wordt wegwater opgevangen in waterkelders. Middels pompen wordt 
het water afgevoerd. De lozingspunten moeten nog worden bepaald en uitgewerkt. In de Binckhorst is 
gemengd riool aanwezig. Mogelijk kan het water uit de tunnel daar gecontroleerd op worden geloosd. 
De beschikbare capaciteit van het riool is echter beperkt. Nabij de Vlietzone is een drukriool aanwezig 
waar volgens informatie van de gemeente Den Haag geen capaciteit beschikbaar is. Nabij knooppunt 
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Ypenburg ligt het bedrijventerrein Van Hoornwijck. Hier is een gescheiden stelsel, het vuilwaterriool 
heeft echter een beperkte capaciteit.  
 
Alternatieven voor de lozing op het riool is zuivering bij de lozingspunten, bijvoorbeeld met een 
lamellenfilter of een helofytenfilter, en lozing op oppervlaktewater. Voor gebruikt bluswater kan er ook 
voor worden gekozen om dit per tankwagen af te voeren, afhankelijk van de kwaliteit. Hiervoor moet 
een protocol worden opgesteld.  
Zoals aangegeven is een uitwerking nog noodzakelijk.  
 
Uitwerking watersysteem 
Bij de uitwerking van oplossingsrichtingen voor het oppervlaktewatersysteem ontstaan enkele sloten die 
doodlopen. Dergelijke doodlopende sloten zijn ongewenst. Door de aanleg van een sloot evenwijdig aan 
de Rotterdamsebaan en enkele kleine maatregelen kunnen doodlopende sloten worden voorkomen. 
Hiermee wordt tevens enige waterberging gecreëerd.  
 
Voor de invulling van de waterberging worden nog nadere afspraken gemaakt. Essentieel is dat de 
compensatie in hetzelfde peilvak ligt, of eventueel in een peilvak dat lager is gelegen. Een andere 
mogelijkheid is om de grenzen van peilvakken te wijzigen; hiervoor moet een onderbouwing 
plaatsvinden en een wijziging van het peilbesluit. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar waarmee 
aan de waterberging kan worden voldaan. Na een definitieve keuze voor de ligging van de waterberging 
wordt dit mede ten behoeve van de watertoetsprocedure van het bestemmingsplan definitief 
vastgelegd.  
 
Verwerking wegwater maaivelddelen 
Het afspoelende water van de Rotterdamsebaan geeft slechts voor de delen van de weg die op maaiveld 
gelegen zijn, kans op vervuiling van de bodem. Het gaat dan om dat gedeelte van de berm waarin het 
water infiltreert. Als aanvullende maatregel geldt hier dat de bodemkwaliteit ter plaatse van de berm 
moet worden gemonitord. Op die wijze kan gemeten worden hoe de kwaliteit van de bodem zich 
ontwikkeld en kunnen tijdig ingrepen gedaan worden om de bodemkwaliteit weer op peil te brengen.  
 
Gebruiksbeperkingen ondergrond 
Ten aanzien van beperkingen van het gebruik van de ondergrond kan het effect voor de woningen en 
bedrijfsgebouwen niet gewijzigd worden door aanvullende maatregelen. Grondwateronttrekkingen 
kunnen enkele tientallen meters verlegd worden, waarmee dat effect wordt beperkt. In de zones met 
restricties kan worden overwogen de kwaliteit van de onder het grondwater gelegen kabels en leidingen 
te inspecteren en de delen die binnen afzienbare termijn vervangen moeten worden alvast te 
vervangen. Het probleem wordt dan enkele tientallen jaren uitgesteld.  
 

5.2.2 Kansen 

De gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben afgesproken dat de gemeente 
bij ruimtelijke ontwikkelingen onderzoekt of het mogelijk is om gelijktijdig een verbetering van het 
watersysteem voor de KRW en de waterambities te geven.  
 
In het Waterplan is de ambitie opgenomen om in de Vlietzone minimaal 10% natuurvriendelijke oevers 
te realiseren ('Water dat leeft'). Bij de aanleg van water om knelpunten op te lossen en/of om 
waterberging te compenseren kan invulling worden gegeven aan deze ambitie. Natuurvriendelijke 
oevers hebben een positief effect op de nutriëntenhuishouding van de watergangen en bieden 
bovendien voor macrofauna, vissen en amfibieën een aantrekkelijker habitat.  
 
Bij de vergroting van de waterberging in de Molensloot (Boezem) kan worden onderzocht in hoeverre 
natuurvriendelijke oevers mogelijk zijn. De verbetering van de waterkwaliteit en habitats voor 
macrofauna, vissen en amfibieën geven invulling aan de doelstellingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW).  
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De aanleg van bermsloten bij de Spoorboogweg biedt mogelijkheden om groen en water in de wijk te 
brengen. Hierbij dient wel aandacht te zijn voor de te verwachten waterkwaliteit en het risico van 
doodlopende sloten.  
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Bijlage I Geologisch lengteprofiel 
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Bijlage II Toelichting gebruik grondwatermodel 
 
Voor de grondwatermodelleringen is gebruik gemaakt van het model dat in 2008 door Wareco is 
opgesteld. In het Logboek effectberekeningen en basismodel Den Haag (19-11-2008) is een beknopte 
toelichting op het model opgenomen.  
 
Het doel waarvoor het model is opgesteld, is om de invloed van het stopzetten of halvering van de 
grondwateronttrekking van DSM in beeld te brengen, en om de effecten van de zeespiegelstijging en 
klimaatverandering te bepalen.  
 
Het model is opgesteld in MicroFem en bevat 5 watervoerende lagen, zoals aangegeven in 
onderstaande figuur B1.  
 

 
Figuur B1: Schematisatie bodemopbouw in het model (Bron: Wareco, 19-11-2008) 
 
Het model omvat gezien het doel van de oorspronkelijke modellering een zeer groot gebied van ca. 40 
km breed en hoog, zoals weergegeven in figuur B2. De knooppuntsafstand in de buitenste rand bedraagt 
ca. 500 m. In de gedetailleerde zone is de knooppuntsafstand ongeveer 50 m. Lokaal is in het 
basismodel een verdere verfijning toegepast.  
 
Voor de onderhavige berekeningen is in de omgeving van de geplande Rotterdamsebaan een verfijning 
van het model doorgevoerd (figuur B3).  
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Figuur B2: Ligging modelgebied Den Haag 
 

 
Figuur B3: Knooppunten Rotterdamsebaan (rode stippen) 
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Ter hoogte van de inritten en bij de tunnelbakken bij knooppunt Ypenburg is het doorlaatvermogen van 
de gehele deklaag (lagen 1, 2 en 3) op 0,01 m/d gesteld, niet alleen vanwege de tunnel zelf maar tevens 
om de afsluiting door de damwanden / bouwkuip te simuleren.  
De geboorde tunnel ligt in het eerste watervoerende pakket. Dit pakket heeft ter hoogte van de 
Rotterdamsebaan een dikte van ca. 40 m. De belemmerende werking van de tunnel is ca. 10 m 
(diameter tunnel) ten opzichte van 40 m. De kD is hier met 25% gereduceerd om de belemmering in 
beeld te brengen.  
 
De effecten van de tunnel zijn berekend door eerst de grondwaterstanden en stijghoogten te berekenen 
in de situatie met verfijning maar zonder tunnel, en vervolgens in de situatie met tunnel. Deze twee 
situaties zijn van elkaar afgetrokken, zodat de verandering van de grondwaterstand en stijghoogte 
bekend is.  
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Bijlage III Waterhuishouding (VO2) Vlietzone en knooppunt 
   Ypenburg 
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Samenvatting 

Als gevolg van de aanleg van de Rotterdamsebaan wordt de waterhuishouding in het 
gebied Vlietzone en Knooppunt Ypenburg beïnvloed. In deze VO-rapportage wordt 
nader ingegaan op de waterhuishouding in het gebied. Tevens wordt o.a. op basis 
van dit rapport met de bijbehorende tekeningen een probabilistische kostenraming 
gemaakt. Deze kostenraming is van belang bij de beschikkingsaanvraag bij het Rijk. 
 
De bestaande waterhuishouding is in de huidige situatie al gecompliceerd en 
versnipperd over meerdere polders en Peilbesluiten. Binnen het Peilbesluit 
Tedingerbroekpolder zijn vele peilgebieden in het plangebied van de 
Rotterdamsebaan aanwezig. De gecompliceerde waterhuishouding wordt mede 
veroorzaakt door de boezemtocht Molensloot die het gebied doorkruist. 
 
De Rotterdamsebaan kruist deze boezemtocht t.p.v. twee duikers/sifons die deel uit 
maken van een primaire watergang. Verder wordt het gebied ten westen van het 
tracé afgesloten van de primaire watergang die het water afvoert naar het noordelijk 
gelegen gemaal. 
 
Om de waterhuishouding te herstellen na de aanleg van de Rotterdamsebaan worden 
de bestaande duikers/sifons onder de boezemtocht verlegd richting het westen. Mede 
via een nieuwe primaire watergang ten westen van het tracé en een duiker onder het 
tracé wordt de waterafvoer van het gebied herstelt. Door het lagere waterniveau in 
deze primaire watergang dienen de grenzen van peilgebieden aangepast te worden 
om peilverlagingen mogelijk te maken. Hiertoe moet het Peilbesluit 
Tedingerbroekpolder herzien worden door het Hoogheemraadschap Delfland.  
 
Naast de invloed op de water toe- en afvoer heeft de aanleg van de 
Rottterdamsebaan ook invloed op de waterberging. Te dempen water voor de aanleg 
wordt 1 op 1 in oppervlakte gecompenseerd binnen hetzelfde gebied (voor zover 
mogelijk). Als gevolg van extra verhard oppervlak dient extra bergingscapaciteit 
gerealiseerd te worden om versnelde afvoer van hemelwater op het verhard 
oppervlak te bergen. De grootste compensatie wordt gerealiseerd in het zichtlijn 
gebied. Om inpassingsredenen is deze berging groter dan strikt noodzakelijk. Voor 
de aanleg van deze berging dienen eveneens de grenzen van peilgebieden herzien te 
worden om de peilverlaging met ca. 20 cm mogelijk te maken.  
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1 Inleiding 

De gemeente Den Haag streeft naar een betere bereikbaarheid van de zogenaamde 
centrale zone van Den Haag. Momenteel maakt het wegverkeer gebruik van de 
Utrechtsebaan en om deze verbinding te ontlasten is een nieuwe verbindingsweg 
geprojecteerd, de zogenaamde Rotterdamsebaan. Op deze manier wordt de 
verkeersafwikkeling tussen de rijkswegen A12 en A13, knooppunt Ypenburg, en 
genoemde centrale zone, verbeterd. 
 
De verbindingsweg kent de volgende tracédelen: 
A. Tracédeel Ypenburg; 
B. Tracédeel Vlietzone; 
C. Tracédeel Tunnel Voorburg-West (Boortunnel); 
D. Binckhorst; 
E. (Tracédeel Neherkade). 
 
In opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Den 
Haag ontwerpt Movares bovengenoemde tracédelen (tracédeel Neherkade is een 
aparte opdracht). 
 
Er zijn diverse varianten uitgewerkt voor de aansluiting van de Rotterdamsebaan op 
het knooppunt Ypenburg. In het Filterdocument “Aansluiting knooppunt Ypenburg” 
met kenmerk 09-038-R-002 is geconcludeerd dat variant C4 de beste oplossing is. 
De stuurgroep ROBA heeft op 9 april 2010 besloten om de variant C4 verder uit te 
werken.  
Dit rapport betreft een aangepaste versie 3.0 van het eerder opgestelde en verstrekte  
rapport met de titel “Rotterdamsebaan, Voorlopig Ontwerp (VO2)”en subtitel 
“waterhuishouding: Vlietzone en Knooppunt Ypenburg”, met als kenmerk ROBA-0-
VO-RAP-ZZ-1200146, versie 2.0 d.d. 11 mei 2012. De aanpassing betreft het 
verwerken van de review resultaten (TRD d.d. 19-06-2012)1 . 
 
Overzicht versies: 
Versie 1.0: eerste rapport; 
Versie 2.0: verwerking IBO-variant + 300 m en bevindingen TRD n.a.v. versie 1.0; 
Versie 3.0: verwerking bevindingen TRD n.a.v. versie 2.0. 
 

1.1 Scope van deze rapportage 

In deze VO-rapportage wordt het bestaande watersysteem in de Vlietzone (tracédeel 
A en B) beschouwd en de invloeden van de aanleg van bovengenoemde variant van 
de Rotterdamsebaan op dit watersysteem (zie ook Figuur 1). In het rapport worden 
tevens ontwerpoplossingen aangedragen voor de consequenties van de aanleg. 

                                                      
1 Evenals in versie 2.0, waarin de IBO-variant + 300m is verwerkt,  zijn in deze versie 3.0 de te compenseren 
oppervlaktes nog gebaseerd op een ontwerp zonder de IBO-variant + 300m.  Ten gevolge van IBO-variant + 300m 
behoeft er minder gecompenseerd te worden dan eerst aangenomen. De definitieve te compenseren oppervlaktes 
worden in VO4 bepaald. 
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Figuur 1 | Scope rapportage 

1.2 Onderdelen van het rapport 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Eerst zal in hoofdstuk 2 de bestaande situatie 
worden beschreven. In hoofdstuk 3 volgen de consequenties en oplossingen voor de 
doorsnijding van de diverse watergangen. In het daaropvolgende hoofdstuk wordt de 
waterberging in het gebied beschouwd en de eventuele mitigerende maatregelen. Het 
rapport wordt afgesloten met een conclusie en advies voor de vervolgfasen. 

1.3 Bijbehorende tekeningen 

Bij dit rapport behoort de volgende tekening: 
• ROBA-0-VO-TEK-ZZ-470 “Waterhuishouding en -compensatie”, versie 3.0 

d.d. 20-07-2012. 

1.4 Referentiedocumenten 

De volgende basisdocumenten zijn voor het opstellen van onderhavig rapport 
geraadpleegd: 
 
[1] Peilbesluit Polder Ypenburg; 
[2] Peilbesluit Tedingerbroekpolder; 
[3] Peilbesluit Hoge Broekpolder; 
[4] ABC Polders – Hogebroekpolder, Grontmij .kenmerk 13/99045110/Ack, revisie 
D1 d.d. 21 januari 2004; 
[5] MER Rotterdamsebaan Den Haag -  Deelrapport water versie 00 d.d. 23 juli 
2010; 
[6] Legger Hoogheemraadschap ; 
 (http://geoportaal.hhdelfland.nl/webatlas/leggerkaart.html)  
[7] “Rotterdamsebaan, Voorlopig Ontwerp (VO2) Programma van Eisen (incl. 
aannamelijst)”, met kenmerk ROBA-0-VO-PVE-ZZ-120014504, versie 1.0 
d.d. 20 juli 2012; 
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[8] Beleidsregels dempen en graven, Hoogheemraadschap Delfland, definitief, 22-
12-2009; 
[9] ABCDelfland: samen werken aan water, Hoogheemraadschap van Delfland; 
[10] Toelichting Peilbesluit Tedingerbroekpolder, Ingenieursbureau BCC versie 06 
d.d. april 2005; 
[11] Toelichting Peilbesluit Ypenburg, Grontmij, kenmerk 13/99031422/BO, revisie 
C1 d.d. 3 oktober 2002; 
[12] “Rotterdamsebaan, Voorlopig Ontwerp (VO2) – Inpassing” met kenmerk 
ROBA-0-VO-RAP-ZZ-120005550, versie 3.0 d.d. 20 juli 2012 
 [13] “Rotterdamsebaan, Kunstwerken: Knooppunt Ypenburg en Vlietzone”, 
kenmerk RoBa-2A-VO-RAP-KY-100014704, versie 3.0 d.d. 20 juli 2012; 
[14] “Rotterdamsebaan: beschouwing inzake sifonconstructie Molensloot” met 
kenmerk ROBA-2A-VO-NOT-AV-110020551; 
[15] Beleidsregels kunstwerken in wateren, Hoogheemraadschap Delfland, 
definitief, 22-12-2009. 
 
 
 



 

ROBA-0-VO-RAP-ZZ-1200146 / Proj.nr. IN151681 / Vrijgegeven / Versie 3.0 / 20 juli 2012 

 

7/17 

2 Bestaande situatie 

De bestaande situatie rondom het plangebied Vietzone is verdeeld in een viertal 
polders (Hoge Broekpolder, Lage Broekpolder, Tedingerbroekpolder en Polder 
Ypenburg) en drie peilbesluiten. De Hoge Broekpolder valt onder twee 
peilbesluiten. Naast een verdeling over diverse polders en Peilbesluiten is het gebied 
nog versnipperd over diverse peilgebieden 
 
In het plangebied Vlietzone is verder een boezemtocht (de Molensloot) aanwezig 
waar de Polder Ypenburg (Peilbesluit Ypenburg [1]) op afwatert via een gemaal 
nabij de rijksweg A4.  
 
In bijlage I is de bestaande situatie weergegeven op basis van gegevens van het 
Hoogheemraandschap Delfland. 
 
De gebieden met Peilbesluit Tedingerbroekpolder [2] en Hoge Broekpolder [3] 
wateren respectievelijk af richting het noorden en zuiden. 
 
Het deel van de Hogebroekpolder ten zuiden van de Molensloot watert via enkele 
duikers onder de boezemtocht door af naar de Tedingerbroekpolder (richting 
noorden). 
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3 Watersysteem 

3.1 Consequenties Rotterdamsebaan 

Als gevolg van het nieuwe tracé van Rotterdamsebaan wordt het bestaande 
watersysteem op diverse wijzen doorkruist en beïnvloed.  
 
Hierdoor ontstaan de volgende hoofdknelpunten in het watersysteem (zie ook 
Bijlage II): 

1. Kruising boezemtocht Molensloot; 
2. Kruising primaire watergang ter hoogte van Molensloot; 
3. Belemmering afwatering van diverse peilgebieden als gevolg van kruisingen 

met primaire en secundaire watergangen. Deze gebieden kunnen 
samengevoegd worden tot de volgende gebieden (zie tekening in Bijlage II): 

A. Deel Tedingerbroekpolder (golfbaan); 
B. Deel Hogebroekpolder ten noorden van Molensloot; 
C. Deel Hogebroekpolder ten zuiden van Molensloot; 
D. Deel Hogebroekpolder ten oosten van tracé en ten zuiden van 

Molensloot; 
E. Deel Lagebroekpolder ten oosten van tracé. 

3.2 Ontwerpoplossingen 

Uitgangspunt voor het ontwerp in dit VO is dat de bestaande watersystemen zoveel 
mogelijk worden hersteld binnen de oorspronkelijke peilvakken (conform [7] 
aanname W-004), en in ieder geval binnen de bestaande Peilbesluitgebieden. Dit 
laatste in verband met het mogelijk langdurige proces (o.a. inspraakprocedure voor 
belanghebbenden) van een wijziging van een peilbesluit. 
 
Het nieuwe ontwerp en de wijzigingen van de bestaande waterhuishouding en 
bijbehorende kunstwerken is weergegeven op tekening ROBA-0-VO-TEK-ZZ-470. 
 
Uit deze tekening en de volgende paragraven volgt dat wordt voldaan aan 
onderliggende aanname van [7] eis E-261, namelijk W-001. 

3.2.1. Kruising boezemtocht 
De kruising met de boezemtocht Molensloot kan op gerealiseerd worden middels 
een sifonconstructie of aquaduct. Daarnaast is een volledige omlegging van de 
boezemtocht een optie die is beschouwd.  
 
Met betrekking tot een sifonconstructie heeft het Hoogheemraadschap naar 
aanleiding van een studie [14] gemeld (overleg d.d. 13-10-2011) een 
sifonconstructie alleen acceptabel te vinden als hiermee voor de Gemeente Den 
Haag een substantiële kostenbesparing te realiseren is. In dat geval dient dit goed 
gemotiveerd te worden aangevraagd door de gemeente en dient rekening gehouden 
te worden met een langdurig bestuurlijk proces. 
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De voorkeur van het Hoogheemraadschap gaat uit naar een aquaduct of een 
volledige omlegging. Een volledige omlegging (richting Vlietzone) is echter lastig 
inpasbaar.  
 
Uitgangspunt bij IBO-variant +300m is de aanleg van een sifon onder de verdiepte 
bak Ypenburg. Ten gevolge hiervan kan de verdiepte bak Ypenburg korter 
uitgevoerd worden, het aquaduct is immers geen dwangpunt meer voor het 
alignement.  
 
Ter hoogte van de kruising met het tracé wordt de Molensloot verlegd om de 
realisatie van een sifon mogelijk te maken. Tijdens de realisatie blijft de functie van 
de boezemtocht intact (conform [7] aanname W-002). In [15] zijn slechts beperkte 
eisen voor sifons opgenomen. Het advies is om tijdig toestemming voor -  en de 
eisen en randvoorwaarden aan  - een sifonconstructie te vragen bij het 
Hoogheemraadschap2. 
 
  

                                                      
2 Op 26 juni 2012 heeft een overleg plaatsgevonden met Gemeente Den Haag en het 
Hoogheemraadschap Delfland. Bij dit overleg heeft het Hoogheemraadschap 
aangegeven dat er bezwaren zijn tegen de sifonconstructie. Tijdens dit overleg is 
besloten dat er twee alternatieven voor de sifonconstructie nader worden onderzocht 
en uitgewerkt: 

1. Variant verlengen persleiding; 
2. Variant omleggen Molensloot. 

 
Afhankelijk van de resultaten van dit aanvullende onderzoek en besluitvorming 
hierover wordt voorliggend rapport mogelijk herzien.  
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3.2.2. Nieuwe primaire watergangen  
Door de kruising van de verdiepte bak met de primaire watergangen kunnen enkele 
peilgebieden niet meer afwateren naar het noorden (zie Bijlage II).  
 
Nieuwe watergang 
Een oplossing is het verleggen van de bestaande duikers (sifon) onder de Molensloot 
richting het westen. Hierdoor krijgt gebied C weer een verbinding met de rest van 
het gebied Peilbesluit Tedingerbroekpolder (via knelpunt gebied B). De te verleggen 
duikers (sifons) kunnen worden gecombineerd met het sifon in de boezemtocht.  
 
 

 

Figuur 2 | Duiker/sifon onder Molensloot 

Het gebied ten westen van de Rotterdamsebaan (gebied A en B) wordt door de 
aanleg van de Rotterdamsebaan afgesloten van het lager gelegen deel van het gebied 
Peilbesluit Tedingerbroekpolder. Om deze verbinding te herstellen zal er een nieuwe 
verbinding aangebracht moeten worden naar de ten oosten van het tracé gelegen 
primaire watergang. Daar waar de Rotterdamsebaan een maaiveldligging heeft, kan 
het tracé gekruist worden middels een duiker. 
 
Met de hiervoor beschreven oplossing komt er een nieuwe primaire waterweg vanaf 
kruising Molensloot via peilgebied VI van de Hogebroekpolder en een duiker onder 
het tracé richting het noordoosten en sluit in peilgebied IV weer aan op de primaire 
watergang. In bijlage III is het nieuwe tracé van de primaire watergang schematisch 
weergegeven. De bestaande primaire watergang behoudt haar functie voor de 
afwatering van gebied D. 
 

Duikers verleggen 
richting westen 
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Consequenties voor peilgebieden 
Het verleggen van de primaire watergang heeft consequenties voor de peilgebieden 
ten westen van het tracé. Voorgesteld wordt om de grens van het peilgebied IV (peil 
NAP -1,65m) naar het westen te verleggen tot de nieuwe primaire watergang. Ter 
plaatse van de grens van de peilgebieden zijn nieuwe stuwen noodzakelijk. Zie voor 
de nieuwe stuwen en grenzen tekening ROBA-0-VO-TEK-ZZ-470. 
 
Alternatief 
Een alternatieve oplossing om de primaire watergang de Molensloot en de verdiepte 
bak Ypenburg te laten kruisen is middels een sifonconstructie (onder de bak door). 
Een dergelijke sifon zou gerealiseerd kunnen worden in combinatie met de aanleg 
van de verdiepte bak en een aquaduct. Aangezien gekozen is voor een oplossing met 
een sifon voor de Molensloot, ligt een oplossing voor een tweede sifon ter plaatse 
voor de primaire watergangen (die de andere kruist) niet voor de hand.  

3.2.3. Herstel afwatering gebied A 
De afwatering van dit gebied (peilgebied VIII) kan hersteld worden via nieuwe 
waterpartijen over het gesloten deel van de tunnel (gebied golfbaan).  
 
Bij het bepalen van de herinrichting van de golfbaan dient hier in overleg met de 
eigenaar rekening mee te worden gehouden door de waterpartijen met voldoende 
capaciteit (breedte en diepte) uit te voeren.  

3.2.4. Herstel afwatering gebied B 
Voor gebied B worden twee deelgebieden onderscheiden. Bij peilgebied V (terrein 
Verboon) kan de afwatering verzorgd worden met een nieuw stuw tussen peilgebied 
V (Hogebroekpolder) en VIII (Polder Tedingerbroekpolder) (beiden binnen 
Peilbesluit Tedingerbroekpolder). Ook hier dient rekening gehouden te worden bij 
de inpassing van het gebied van de golfbaan. 
 
Voor het overig deel van het gebied B (peilgebied VI, deel VI , Drievliet) kan de 
afwatering hersteld worden via de nieuwe primaire watergang en de duiker onder de 
Rotterdamsebaan (zie ook paragraaf 0). 
 

3.2.5. Herstel afwatering gebied C 
Indien de primaire watergang en de duikers worden gerealiseerd (volgens 
voorgaande paragraven) kan gebied C afwateren richting de andere zijde van de 
Molensloot en het noordelijk stroomgebied via de nieuwe primaire watergang. 
 
Een optie om het gebied te laten afwateren richting het zuiden, via de Hoge 
Broekpolder lijkt niet mogelijk zonder verhogen van het peil in het peilgebied IV 
met 50cm of verlagen van het peil in het gebied Peilbesluit Hogebroekpolder. Uit 
het rapport ABC Polder- Hoogebroekpolder [4] volgt dat het bestaande gemaal nu al 
onvoldoende capaciteit heeft. Het extra laten afwateren van 23 ha. is niet gewenst. 
 
Ook een optie om het gebied te voorzien van een eigen gemaal is vanwege 
beheerkosten ongewenst [4].  
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3.2.6. Herstel afwatering gebied D 
Het gebied (deel peilgebied IV) is relatief klein, doch qua locatie lastig en aan alle 
zijden ingesloten. De exacte waterhuishouding in het gebied is niet geheel helder, de 
legger lijkt niet geheel overeen te komen met de luchtfoto’s en ondergronden. In een 
vervolgfase zal dit gebied nader beschouwd moeten worden.  
 

 

Figuur 3 | situatie volgens legger 

 
Wel kunnen drie opties voor het herstel van de waterhuishouding genoemd worden:  

• nieuwe duiker constructie (sifon) onder de Molensloot nabij viaduct 
verbindingsboog (zie tekening ROBA-0-VO-TEK-ZZ-470 in Bijlage V); 

• een duiker/sifon onder de Molensloot evenwijdig aan de  open bak 
Ypenburg welke geïntegreerd wordt met het sifon van de Molensloot; 

• afwateren richting Lage Broekpolder/Polder Ypenburg. 
 

Uitgaande van het handhaven van bestaande afwateringsrichtingen heeft een nieuwe 
duiker/sifon-constructie ( onder de Molensloot (t.p.v. sifon boezemtocht) mogelijk 
de voorkeur. E.e.a. hangt echter ook af van hoe het nu nog braakliggende terrein (N-
kavel) wordt ingericht.  

3.2.7. Herstel afwatering gebied E 
De afwatering in dit gebied (Peilbesluit Polder Ypenburg)  kan hersteld worden 
middels een nieuwe watergang, enkele nieuwe stuwen en een duiker onder de 
verbindingboog A13-A4.  

Afwatering duikers 
onbekend
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3.3 Trekfietstracé 

Het nieuwe Trekfietstracé doorkruist diverse watergangen. In het ontwerp inpassing 
wordt rekening gehouden met het door de opdrachtgever opgegeven ruimtebeslag 
van het Trekfietstracé. Nieuwe watergangen worden gelegd buiten het tracé. Bij 
enkele kruisingen zullen duikers noodzakelijk zijn. 
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4 Waterberging 

4.1 Consequenties Rotterdamsebaan 

Naast het doorsnijden van het bestaande primaire watersysteem (functies toe- en 
afvoer van water) heeft de aanleg van Rotterdamsebaan nog enkele consequenties 
voor de functie waterberging: 

• Demping van bestaande watergangen; 
• Vergroting van het verharde oppervlak. 

 
Hierna zal ingegaan worden op deze aspecten ten aanzien van waterberging. Het 
laatste aspect zal per gebied van een Peilbesluit worden beschouwd.  
 
Middels de volgende paragraaf en de tekening ROBA-0-VO-TEK-ZZ-470 wordt 
voldaan aan de onderliggende aannames onder eis [7] E-275, met name aanname W-
005. 
Ten opzichte van het ontwerp d.d. 23 maart 2012 is het totale oppervlak van te 
dempen watergangen, ten gevolge van de verwerking van IBO-variant +300m 
verminderd. Ook is er minder extra verhard oppervlak. Dit wordt met name 
veroorzaakt door het laten vervallen van de aansluiting Vlietzone. In de volgende 
paragraven wordt nog uitgegaan van de oppervlaktes van de vorige variant. In de 
ontwerpfase VO4 zal een en ander geoptimaliseerd worden3.  

4.2 Ontwerpoplossingen 

4.2.1. Demping watergangen/wateroppervlakken 
Uitgangspunt is dat bestaande te dempen watergangen 1-op-1 vervangen worden 
door nieuwe watergangen binnen het zelfde peilgebied [8]. Voor de bestaande 
oppervlaktes wordt uitgegaan van de legger [6]. Voor de nieuwe breedtes van 
watergangen geldt een minimale maat van 2,5m voor secundaire watergangen en 
5,0m voor primaire watergangen [8]. 
 
De plas in de Vlietzone heeft volgens de legger een breedte van 2,5m en een diepte 
van 0,80m. De daadwerkelijke breedte is echter groter. Bij het bepalen van de 
mitigerende maatregelen in het plangebied wordt in deze fase conservatief uitgegaan 
van het bestaande oppervlak (op basis van digitale ondergrond).  

4.2.2. Gebied Peilbesluit Tedingerbroekpolder 
Het grondgebruik binnen het Peilbesluit Tedingerbroekpolder is gevarieerd. In 
onderstaande tabel staat het bestaande grondgebruik in het gebied Peilbesluit  
Tedingerbroekpolder [1].  

Omschrijving gebied/functie Bestaand 
oppervlak [ha.] 

Wijziging als gevolg 
van RoBa [ha.] 

Bebouwd gebied (woongebied, 
bedrijventerrein en infrastructuur) 

239 +4,3 

Onverhard gebied (parken, recreatie 294 -4,3 
                                                      
3  Zie ook noot onderaan bladzijde 4/17. 
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en agrarisch gebruik) 
Glastuinbouw 3 - 
Forepark en VINEX Leidschenveen  435 - 
Totaal oppervlak 971 - 
waarvan oppervlak open water  
(excl. Leidschenveen en Forepark) 

41 - 

 
Als gevolg van de aanleg van de Rotterdamsebaan incl. bijbehorende aansluitingen 
en het verleggen van het parkeerterrein Drievliet, wordt dit grondgebruik beïnvloed.  
In de bovenstaande tabel zijn deze wijzigingen aangegeven (zie ook bijlage IV). De 
toename van het verhard oppervlak in de polder is beperkt (toename 1,8%). Van het 
extra oppervlak bebouwd oppervlak is 2,9 ha. het deel van de verharding dat 
afwatert naar het omliggende maaiveld via zakgreppels. In een vervolgfase zal t.b.v. 
de Watertoets de invloed op de kwaliteit van het (oppervlakte-)water van deze 
diffusie infiltratie nader beschouwd moeten worden.  
 
Het resterende deel (1,4 ha.) wordt verwerkt via de pompkelders van de Boortunnel 
en de bak Ypenburg. De lozing van dit water valt de buiten scope van deze 
rapportage en zal in een vervolgfase beschouwd worden. 
 
Het oppervlakte te dempen open water (ca. 0,85 ha.) wordt minimaal 1-op-1 
gecompenseerd binnen het plangebied.  
 
Voor de compensatie wordt uitgegaan van de beleidsregels [9] en bebouwde 
omgeving, dus 325m3/ha. In het gebied Peilbesluit Tedingerbroekpolder is er 
volgens [10] geen bergingsopgave.  
 
In onderstaande tabel uit de toelichting van het Peilbesluit [10] staat per relevant 
(door de aanleg van Rotterdamsebaan beïnvloed) peilgebied in het plangebied de 
beschikbare berging.  
 
Peil-
gebied 

Toelaatbaar 
geachte 
peilstijging 
[cm] 

Beschikbare 
berging [m3] 

Bergingstekort 
 [m3] 

Hoge deel van de polder 
IV 45 7486 - 40
V 45 2374 - 759
VI 29 3642 - 214
VII 45 1953 787
VIII 40 47.156 - 4909
Totaal hoge deel 141.428 0

 
In de peilgebieden IV t/m VIII is nu geen sprake van een bergingstekort. Het 
overschot in peilvak IV is echter relatief klein. Gezien de voorstellen om dit 
peilgebied te vergroten (zie paragraaf 0) wordt in het ontwerp uitgegaan van een te 
realiseren extra berging van 325m3/ha (conform aanname [7] W-006). Als 
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mitigerende maatregel voor het extra verhard oppervlak betekent dit een berging van 
1528m3 (325m3 x 4,3ha.).  
 
Uitgaande van een toelaatbaar geachte peilstijging van 45cm [10] dient in het 
plangebied (peilvak IV) een wateroppervlak van 3400m2 gerealiseerd te worden. Dit 
aanvullend op de te compenseren oppervlaktes als gevolg van dempen watergangen.  
 
In het overleg van 13 maart 2012 is door de Gemeente Den Haag de wens 
uitgesproken om hiertoe de bestaande plas in peilgebied IV in westelijke richting te 
verlengen en niet te verbreden.  
 
Als gevolg van deze wens om de mitigerende maatregelen uit te voeren in het 
verlengde van de bestaande plas (in de zichtlijn) zal het peilgebied IV nog verder 
richting het westen verlegd moeten worden om de mitigerende maatregelen binnen 
dit peilgebied IV te realiseren. Hierdoor zal het peil in dit gebied, nabij de gestuwde 
gebieden bh en bg, over een groter gebied verlaagd worden. De invloed hiervan op 
de genoemde gestuwde gebieden zal in het kader van de Watertoets nader 
beschouwd moeten worden.  

4.2.3. Gebied Peilbesluit Ypenburg 
Het oppervlak van Peilbesluit Ypenburg bedraagt ca. 565 ha. De toename van het 
verhard oppervlak bedraagt ca. 1,4 ha. Hiervan is 1,0 ha. afgekoppeld (afvloeiing 
hemelwater rijbaan naar bermen). Deze toename wordt verondersteld 
verwaarloosbaar te zijn op het totale oppervlak in het gebied. Wel is in het ontwerp 
een extra berging voorzien door het vergroten van de plas in het knooppunt 
Ypenburg. 
In het kader van de Watertoets zal nog de invloed op de kwantiteit van de berging en 
kwaliteit van het water beschouwd moeten worden.  

4.2.4. Gebied Peilbesluit Hogebroekpolder 
Binnen dit Peilbesluit vinden geen aanpassingen plaats. 

4.2.5. Boezem 
Als gevolg van het verleggen van de Molensloot en de aanleg van een sifon wordt 
het oppervlak van de boezemtocht verminderd. Voor deze afname dient elders, 
mogelijk in combinatie met de compensatie voor de Neherkade, compensatie 
gerealiseerd te worden. Er kan in deze fase nog niet worden voldaan aan aanname 
[7] W-003. 
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5 Conclusie en advies 

Het watersysteem in het projectgebied is te herstellen middels nieuwe primaire 
watergangen en diverse kunstwerken (duikers en stuwen). De aanpassingen binnen 
gebied Peilbesluit Polder Ypenburg, lijken realiseerbaar zonder aanpassingen van dit 
peilbesluit.  
 
In het ontwerp is echter geen rekening gehouden met de in [5] en [9] genoemde 
mogelijke toekomstvisies zoals het gebied bij de boezem trekken. In het kader van 
de Watertoets zullen in een overleg tussen opdrachtgever en de waterbeheerder 
hierover afspraken gemaakt moeten worden. 
 
Voor het gebied Peilbesluit Tedingerbroekpolder zijn de aanpassingen van dien aard 
dat het Peilbesluit aangepast moet worden. O.a. vanwege aanleg nieuwe primaire 
watergangen, aanpassen grenzen peilgebieden en peilen. Geadviseerd wordt om dit 
proces tijdig te starten aangezien de besluitvorming rond moet zijn voor de geplande 
start van de werkzaamheden. 
 
Naast de aanleg van Rotterdamsebaan heeft ook de aanleg van het Trekfietstracé 
invloed op de waterhuishouding in het gebied. De exacte invloed op de kwantiteit en 
kwaliteit van het water zal door de ontwerpende partij van het Trekfietstracé nader 
beschouwd moeten worden. Aandachtspunt hierbij is herstel van de watergang ten 
noorden van peilgebied V. 
 
Het advies aan de Gemeente Den Haag is, in de rol van formele initiatiefnemer, om 
het ontwerpplan in het kader van de Watertoets voor te leggen bij de waterbeheerder 
(Hoogheemraadschap Delfland)4.  
 
Hierna kan het Hoogheemraadschap een wateradvies opstellen. Op basis van dit 
wateradvies dient de formele initiatiefnemer een waterparagraaf te schrijven voor 
het gehele plangebied. 
 
In de ontwerpfase VO4 dienen  de te compenseren oppervlaktes nog te worden 
bepaald in de Vlietzone, gebaseerd op een ontwerp met de IBO-variant + 300m.  De 
verwachting is dat er minder gecompenseerd behoeft te worden dan nu nog 
aangenomen in dit rapport. 
 

                                                      
4 Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar twee alternatieven voor de 
sifonconstructie. 
 



 

ROBA-0-VO-RAP-ZZ-1200146 / Proj.nr. IN151681 / Vrijgegeven / Versie 3.0 / 20 juli 2012 

 

18/17 

Colofon 

 Opdrachtgever Gemeente Den Haag 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling 

 

 

 
 

 Uitgave Movares Nederland B.V. 
 

  Divisie Infra  
 
Daalse Kwint 
Postbus 2855 
3500 GW  Utrecht 
 

 Telefoon 030 - 265 4398 
 

 Ondertekenaar ing. W.P. Hoogen 
Projectmanager 
 

 Projectnummer IN151681 
 

 Opgesteld door Ing. M.W. Gritter  
 
 



 

 

i 

Bijlage I  Bestaande situatie watersysteem 





 

 

Bijlage II  Knelpunten als gevolg van Rotterdamsebaan 





 

 

Bijlage III Oplossingsrichtingen herstel watersysteem 





 

 

Bijlage IV Oppervlakken verhard/onverhard en te dempen water 
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polder verharding open verharding open bak gesloten bak
vervallen 

water
vervallen 

verharding
Totaal 

Verhard
Totaal 
Water

Potentiele 
Infiltratie

VIII 530 120 2950 0 -1390 0
8180 150 -850
740
890

totaal 10340 270 2950 0 -2240 0
ha. 1,034 0,027 0,295 0 -0,224 0 1,356 -0,224 1,061

verharding open verharding open bak gesloten bak
vervallen 

water
vervallen 

verharding
Totaal 

Verhard
Totaal 
Water

Potentiele 
Infiltratie

V 5790 210 0 0 -1050 -3670
1600 220
1240
280

totaal 8910 430 0 0 -1050 -3670
ha. 0,891 0,043 0 0 -0,105 -0,367 0,567 -0,105 0,567

verharding open verharding open bak gesloten bak
vervallen 

water
vervallen 

verharding
Totaal 

Verhard
Totaal 
Water

Potentiele 
Infiltratie

VI 6920 190 1240 360 -520 -10580
210 60 1030 30 -100
150 60 -290
150 210 -180
1320 20 -330
1420
750
1720
4170
120

totaal 16930 540 2270 390 -1420 -10580
ha. 1,693 0,054 0,227 0,039 -0,142 -1,058 0,955 -0,142 0,689

verharding open verharding open bak gesloten bak
vervallen 

water
vervallen 

verharding
Totaal 

Verhard
Totaal 
Water

Potentiele 
Infiltratie

IV 200 60 690 340 -2230 0
140 60 230 230 -100
140 190 580 230 -100
150 2170 1000 -490
340 1520 480 -80
270 290 230 -90
2900 -90
180 -240
240 -360
490
480
100
100

totaal 5730 310 5480 2510 -3780 0
ha. 0,573 0,031 0,548 0,251 -0,378 0 1,403 -0,378 0,604

Totaal Peilbesluit Tedingerbroekpolder 4,281 -0,849 2,921

Peilbesluit Tedingerbroekpolder



verharding open verharding open bak gesloten bak
vervallen 

water
vervallen 

verharding
Totaal 

Verhard
Totaal 
Water

Potentiele 
Infiltratie

KPY 330 450 1590 1500 -330 0
3370 450 720
3890
410
140
890
700

totaal 9730 900 2310 1500 -330 0
ha. 0,973 0,09 0,231 0,15 -0,033 0 1,444 -0,033 1,063

Peilbesluit Polder Ypenburg
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Samenvatting 

In het huidige ontwerp van de Rotterdamsebaan (VO2 van 20 juli 2012) kruist de 
boezemtocht Molensloot het tracé middels een sifonconstructie. Een sifonconstructie 
in deze boezemtocht wordt echter niet zonder meer geaccepteerd. Tijdens de 
workshop met Gemeente Den Haag, het Hoogheemraadschap Delfland en Movares 
zijn alternatieven besproken.  
 
In voorliggend rapport zijn twee alternatieven in het kader van VTI 22 nader 
onderzocht. Het betreft een alternatief met het verlengen van de bestaande 
persleidingen en een alternatief waarbij de Molensloot wordt omgelegd en gekruist 
wordt middels een brug.  
 
De twee alternatieven zijn op een aantal punten vergeleken middels een trade-off 
matrix. Het alternatief ‘persleiding’ scoort in het algemeen beter dan het alternatief 
‘omleggen’ of een sifonconstructie.  
 
Op verzoek van de Gemeente Den Haag is in het kader van VTI 27 het 
voorkeursalternatief ‘persleiding’ verder uitgewerkt. Hierbij is met name aandacht 
gegeven aan de invloed van de verlenging van de persleiding/aanpassing gemaal op 
de vismigratie1 en verder aan de compensatie van het te dempen boezemwater. 
 
Bij het voorkeursalternatief ‘persleiding’ worden de bestaande persleidingen van het 
gemaal Ypenburg vervangen door leidingen met een grotere diameter en verlengd 
tot voorbij het tracé van de Rotterdamsebaan. De Molensloot ten oosten van het 
tracé wordt gedempt. Het boezemwater wordt gecompenseerd middels een 
waterstrook parallel aan de bestaande Molensloot. 

                                                      
1 Onder vismigratie wordt verstaan: de uitwisseling van vissen tussen polderwateren en de 
boezem en tussen de boezem en zee. Dit om eten te vinden, voor de voortplanting en te overwinteren. 
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1 Inleiding 

1.1 Scope van deze rapportage 

De gemeente Den Haag streeft naar een betere bereikbaarheid van de zogenaamde 
centrale zone van Den Haag. Momenteel maakt het wegverkeer gebruik van de 
Utrechtsebaan en om deze verbinding te ontlasten is een nieuwe verbindingsweg 
geprojecteerd, de zogenaamde Rotterdamsebaan. Op deze manier wordt de 
verkeersafwikkeling tussen de rijkswegen A12 en A13, knooppunt Ypenburg, en 
genoemde centrale zone, verbeterd. 
 
De verbindingsweg kent de volgende tracédelen: 
A. Tracédeel Ypenburg; 
B. Tracédeel Vlietzone; 
C. Tracédeel Tunnel Voorburg-West (Boortunnel); 
D. Binckhorst; 
E. (Tracédeel Neherkade). 
 
In opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Den 
Haag ontwerpt Movares bovengenoemde tracédelen (tracédeel Neherkade is een 
aparte opdracht). 
 
De tracédelen A en B kruizen de boezemtocht Molensloot. Door een tracékeuze voor 
de IBO-variant +300m is een kruising middels een aquaduct niet meer mogelijk. 
Door de Gemeente Den Haag is een alternatief middels een sifon-constructie 
voorgesteld, dit alternatief is door Movares vervolgens uitgewerkt op de VO2-
tekeningen.  
Een sifonconstructie wordt echter door het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) 
niet zonder meer geaccepteerd uit oogpunt van beheer en onderhoud. In een 
workshop met Gemeente Den Haag, HHD en Movares zijn twee mogelijke 
alternatieven voor een sifon benoemd:  

1. De bestaande persleidingen van het gemaal Ypenburg verlengen; 
2. Het zodanig omleggen van de boezemtocht Molensloot dat deze bovenlangs 

gekruist kan worden middels een overbrugging.  
 
Door de Gemeente Den Haag is aan Movares gevraagd (VTI 22) beide alternatieven 
nader te onderzoeken en de consequenties van deze alternatieven voor ontwerp en 
kosten inzichtelijk te maken. 
 
Aanvullend op VTI 22 is middels VTI 27 aan Movares gevraagd om de persleiding 
variant en de daarbij benodigde compensatie van het boezemwater verder uit te 
werken tot VO2 niveau. Tevens is gevraagd om extra aandacht te geven aan de 
invloed op de vismigratie. Als derde onderdeel van de VTI 27 is gevraagd de 
mogelijkheden en kosten te bepalen van een klein gemaal t.b.v. de afwatering van 
het gebied ten zuiden van de Molensloot. Dit alles is grotendeels uitgewerkt in de 
hoofdstukken 6 en 7 van deze rapportage. De invloed op de vismigratie is 
beschouwd in de separate adviesnota ROBA-0-VO-NOTA-ZZ-1200324 (apart 



 

ROBA-0-VO-RAP-ZZ-1201003 / Proj.nr. IN151681 / Vrijgegeven / Versie 3.0 / 12 februari 2013 

Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra/ Afdeling Infrastructuur: Kunstwerken Geintegreerde Contractvormen 

 

5/36 

verstrekt bij deze rapportage). In voorliggende rapportage wordt wel de conclusie 
van dit onderzoek samengevat.  
De schatting van de investeringskosten voor de variantenstudie “persleiding” en 
“omleggen” zullen worden opgenomen in een separate memo ROBA-0-VO-MEM-
1300376. In deze memo worden tevens de investeringskosten voor een klein gemaal 
beschouwd. Ook het verzoek (tijdens overleg 22 januari jl.) om de 
investeringskosten te bepalen voor de uitgewerkte variant “persleiding”, zal in deze 
memo  worden verwerkt. Deze memo wordt verstrekt zodra de raming van het 
ontwerp gereed is. 

1.2 Onderdelen van het rapport 

Het rapport is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk twee en drie worden de twee 
alternatieven beschreven. In hoofdstuk vier worden beide alternatieven vergeleken 
met een trade-off. Het rapport wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met een conclusie 
van de variantenstudie en aandachtspunten. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 het 
voorkeursalternatief nader uitgewerkt. Het rapport wordt afgesloten met de 
aandachtspunten voor een vervolgfase in hoofdstuk 7. 

1.3 Bijbehorende tekeningen 

Bij dit rapport behoren de volgende tekeningen/schetsen (zie bijlage): 
• ROBA-0-VO-TEK-ZZ-1200013 “Alternatief persleiding”; 
• ROBA-0-VO-TEK-ZZ-1200026 “Alternatief omlegging Molensloot”. 

 
De tekeningen zijn een combinatie van een digitale tekening in Autocad en schetsen 
en dienen enkel als toelichting op dit rapport voor de variantenstudie. Na 
besluitvorming over de alternatieven worden de tekeningen van VO2 (o.a. inpassing, 
waterhuishouding, wegontwerp en verdiepte bak)  nader uitgewerkt.  
 
Ten behoeve van VTI 27 is onderstaande tekening aan dit rapport toegevoegd: 

• ROBA-0-VO-TEK-ZZ-1200045 “Uitwerking variant persleiding - 
Compensatie boezem en waterhuishouding Laan van Hoornwijck”. 

1.4 Referentiedocumenten 

De volgende basisdocumenten zijn voor het opstellen van onderhavig rapport 
geraadpleegd: 
 
[1] Verslag Workshop “Oplossing knelpunt Molensloot” d.d. 26 juni 2012; 
[2] Beleidsregels Dempen en graven, Hoogheemraadschap Delfland, definitief, 22-
12-2009; 
[3] Beleidsregels Kunstwerken in wateren, Hoogheemraadschap Delfland, definitief, 
22-12-2009; 
[4] Beleidsregels Werken in het profiel van wateren, Hoogheemraadschap Delfland, 
definitief, 22-12-2009; 



 

ROBA-0-VO-RAP-ZZ-1201003 / Proj.nr. IN151681 / Vrijgegeven / Versie 3.0 / 12 februari 2013 

Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra/ Afdeling Infrastructuur: Kunstwerken Geintegreerde Contractvormen 

 

6/36 

[5] ROBA-2A-VO-TEK-KY-911: knooppunt Ypenburg, versie 3.0, d.d. 20 juli 
2012; 
[6] ROBA-0-VO-TEK-ZZ-470 “Waterhuishouding en -compensatie”, versie 3.0 d.d. 
20-07-2012 
[7]  ROBA-0-VO-RAP-ZZ-1200146 “Waterhuishouding: Vlietzone en knooppunt 
Ypenburg”, versie 3.0 d.d. 20-07-2012; 
[8] Algemene regels natuurvriendelijke oevers, Hoogheemraadschap Delfland, 
definitief, 6 juli 2010; 
[11] Delflands algemeen waterkeringenbeleid, Hoogheemraadschap Delfland, 22 
juni 2010; 
[12] Algemene regels bij de Keur Delfland 2010, Hoogheemraadschap Delfland, 25-
09-2009; 
[13] Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen, Hoogheemraadschap 
Delfland, 9 februari 1999; 
[14] Functioneel Ontwerpproces Boezemkaden (FOB), Hoogheemraadschap 
Delfland, d.d. 7 november 2008; 
[15] Handreiking Ontwerpen en Verbeteren Boezemkaden, STOWA, 2009; 
[16] Voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkering (VTV 2006) 
Rijkswaterstaat d.d. september 2007; 
[17] Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen (LTV2006), STOWA 
d.d. 2007; 
[18] Handreiking Ontwerpen en verbeteren boezemkaden, STOWA d.d. 2009; 
[19] Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies (TRWG), TAW 2001 d.d. 
juni 2001; 
[20] Waterbeheerplan 2010-2015, Hoogheemraadschap Delfland. 
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2 Alternatief 1: Persleiding 

2.1 Inleiding 

In de huidige situatie wordt het water vanaf het Poldergemaal Ypenburg middels 
twee persleidingen afgevoerd naar de Molensloot. De twee bestaande gietijzeren 
persleidingen met een diameter van 500mm en een lengte van 165m monden uit in 
een uitstroombak aan de oostzijde van de A4. Deze uitstroombak is via twee duikers 
onder de A4 verbonden met de boezemtocht Molensloot (zie onderstaande figuur). 

 

Figuur 1 | bestaande situatie (legger HHD) 

 
Bij het alternatief ‘persleiding’ worden de twee bestaande persleidingen elk zodanig 
verlengd dat deze uitkomen in een ingekorte boezemtocht ten westen van het tracé 
van de Rotterdamsebaan. De Rotterdamsebaan kruist hierdoor geen boezemwater 
meer in de Vlietzone.  

2.2 Uitgangspunt en randvoorwaarden 

Bij het ontwerp wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten (mogelijk nieuwe 
eisen voor het PVE): 

• 2 pompen; 
• Minimale constructieve ingrepen aan het betonwerk van bestaand gemaal; 
• Afmaalcapaciteit: 21m3/min (350l/s) per pomp handhaven; 
• Per pomp één afzonderlijke persleiding; 
• Capaciteit inlaatvoorziening handhaven; 
• Bij lozingspunt persleidingen voorzieningen treffen tegen 

uitspoeling/corrosie; 
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In een volgende ontwerpfase2 dient de persleiding nader gedetailleerd te worden. In 
overleg met het HHD dienen dan ook aanvullende eisen ten aanzien van alignement, 
bochten en mogelijke inspectiepunten afgestemd worden.  
 
Hieronder staan enkele gegevens van het bestaande gemaal (verkregen van HHD): 

• Bestek nr 9801 “Poldergemaal Ypenburg – Mechanische en elektrische 
installatie” concept versie 2 d.d.28 augustus 1998: 

o Pomp:  Hidrostal: -I 16A-HD10H+IN5SA-XSSA+NDA6-OS 
o Waaier:  Prod.Impellor 
o Motor:  IN5SA-XSSA 

• Statische opvoerhoogte Hstat = 3,95m (-0,4m - -4,35m) bij 21m3/min; 
• Manometrische opvoerhoogte: H = 5,2m; 
• Per pomp een persleiding GY ∅500; 
• Lengte persleidingen: 165m (per pomp); 
• De som van wrijving- en weerstandsverliezen is op basis van bovenstaande 

maximaal: 5,2 – 3,95 = 1,25m. 
 
De volgende twee foto’s geven een beeld van het bestaande gemaal. Het bestaat uit 
een betonnen ondergrondse constructie met o.a. de pompen, een hijsbalk, een 
automatische krooshekreiniger en een bovengrondse technische ruimte/opslag. De 
twee pompen bevinden zich in het verhoogde gedeelte welke zichtbaar is op foto 2.  

 

Foto 1 | Gemaal Ypenburg      Foto 2 | Pompdeel met hijsbalk 

  

                                                      
2 In het kader van VTI 27 is de persleiding variant in hoofdstuk 6 verder uitgewerkt tot op VO2 niveau. In een DO 
of UO zal de leiding verder uitgewerkt moeten worden.  
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2.3 Technisch ontwerp3 

2.3.1. Persleidingen en gemaal 
De twee persleidingen dienen bij dit alternatief met 500m verlengd te worden. De 
motor van de bestaande pompen heeft echter onvoldoende vermogen om bij deze 
extra lengte de capaciteit van 2x21m3/min te behalen. In bijlage I is een hydraulische 
berekening van het verlengde leidingstelsel bijgevoegd. Hierbij is uitgegaan van de 
basisgegevens van bestaande installatie.  
 
Uit de berekening volgt een benodigde opvoerhoogte van 9,0m. Op basis van de 
pompkarakteristiek blijkt dat bij een gelijkblijvende pompinstallatie de capaciteit is 
afgenomen. Om de gewenste afmaalcapaciteit te behalen kan op de bestaande pomp 
een “zwaardere” motor geplaatst worden. Na overleg met de firma Eekels lijkt een 
capaciteit van 21m3/min haalbaar door het toepassen van een motortype INVS8 ( 
nom. 45 kW / max. 51 kW x719 tpm). 
 
Er zijn gelijksoortige pompen met een grotere capaciteit (o.a. Hidrostal serie L20A), 
doch deze hebben een veel grotere capaciteit dan noodzakelijk (30m3/min). Ook 
hebben deze een zodanige omvang dat het gemaal constructief vergroot moet 
worden. Een voordeel van een pomp met een grotere capaciteit is echter wel dat de 
rotatiesnelheid niet vergroot hoeft te worden, waardoor de invloed op de vismigratie 
beperkter zal zijn4. 
 
In de bestaande situatie is er een inlaatvoorziening aanwezig t.p.v. de uitstroombak 
van de persleiding (ten oosten van de A4). Dit is de inlaat voor de polder Ypenburg.  
Als gevolg van het dempen van de Molensloot zal ook de inlaat verplaatst moeten 
worden. In een volgende ontwerpfase dient de exacte afmeting en ligging bepaald te 
worden. Daarbij nog nagegaan of een inlaat via naastgelegen polders Lage 
Broekpolder of Hoge Broekpolder bespreekbaar is in plaats van een directe inlaat uit 
de boezem. 
 

2.3.2. Uitstroombak 
De persleidingen eindigen in een uitstroombak van beton (principe als de bestaande 
uitstroombak), waarbij de aansluitende bodem over een bepaalde lengte is voorzien 
van een bodembescherming. 
De uitstroombak wordt niet gepositioneerd in de bestaande Molensloot, maar ten 
noorden er van, zodat deze ‘in den droge’ gerealiseerd kan worden. De Molensloot 
wordt dan over een klein deel verlegd om aan te sluiten op de uitstroombak. De 
verlegging wordt uitgevoerd in grondwerk (zie ook paragraaf 3.3.1). 

                                                      
3 Het hier beschreven technisch ontwerp dient enkel voor de variantenstudie. In hoofdstuk 6 is het geoptimaliseerde 
ontwerp beschreven. 
4 Zie verder ROBA-0-VO-RAP-ZZ-1200324 en hoofdstuk 6 waarin een nadere toelichting wordt gegeven op de 
invloed van o.a. rotatiesnelheid op de vismigratie. 
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2.4 Waterhuishouding polders 

In rapport [7] is de invloed op de waterhuishouding beschreven bij een 
sifonconstructie. De daarbij behorende aanpassingen aan de waterhuishouding zijn 
weergegeven op tekening [6]. 
 
Bij het alternatief ‘persleiding’ zijn de consequenties voor de waterhuishouding iets 
minder ingrijpend aangezien er geen boezem gekruist wordt. Op enkele details zal 
het bestaande plan [6] en [7] herzien moeten worden. Dit betreft met name de locatie 
van de kruising Molensloot ten behoeve van de verbinding tussen de twee 
polderdelen ten noorden en zuiden van Molensloot. In de huidige situatie is de 
kruising met de Molensloot uitgevoerd middels twee duiker/sifonconstructies onder 
de boezemsloot.  
Bij het alternatief met een persleiding kan de verbinding tussen de twee polderdelen 
gerealiseerd worden middels een open watergang of duiker in het gebied tussen de 
uitstroombak en onderdoorgang Ypenburg. Op de tekening in de bijlage is uitgegaan 
van een duiker, aangezien ook het fietspad Molenslootpad gekruist wordt.  
 
Voordeel van een persleiding en het dempen van de Molensloot is dat het gebied ten 
oosten van het tracé en ten zuiden van de Molensloot eenvoudiger kan afwateren op 
bestaande primaire watergang naar het noorden. Hier zijn dus geen 
duiker/sifonconstructies noodzakelijk.  
 
Het niet (volledig) dempen van de Molensloot ten oosten van de verdiepte bak wordt 
niet gezien als een optie. De waterstand van NAP -0,43m in deze Molensloot kan 
alleen gehandhaafd blijven als er voldoende toevoer is vanuit de boezem. Dit kan 
enkel via een duiker, sifon (beiden onder het tracé van de Rotterdamsebaan door) of 
pompinstallatie.  
 
Tijdens de workshop van 26 juni 2012 is door het HHD geopperd om in plaats van 
deze twee duiker/sifonconstructies een nieuw, relatief klein, gemaal te realiseren op 
onderstaande locatie. Het gebied ten zuiden van de Molensloot en ten westen van 
tracé Rotterdamsebaan kan dan direct afwateren op de boezem. 

 

Figuur 2 | Mogelijke locatie gemaal 

Gemaal
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In de schetsen van Bijlage II is uitgegaan van de aanleg van een nieuwe duiker. In 
het kader van VTI 27 wordt in paragraaf 6.9 nader ingegaan op een klein gemaal. 
Een variant met een klein gemaal is verder weergegeven op de tekening in bijlage 
IV. 

2.5 Wegontwerp Rotterdamsebaan 

De aanleg van een persleiding en dempen van een deel van de Molensloot heeft geen 
consequenties voor het alignement.  

2.6 Wegontwerp Laan van Hoornwijck 

Als gevolg van het dempen van de Molensloot ontstaat er ruimte voor een 
aangepaste opstelgelegenheid vanuit Ypenburg t.b.v. afslag richting 
Rotterdamsebaan.  
Nader uitwerken in een volgende ontwerpfase. 

2.7 Ontwerp verdiepte bak 

Door het dempen van een deel van de Molensloot wordt de boezemkade niet meer 
doorkruist. Er is enkel nog een kruising met een polderkade (tussen Hoge en Lage 
Broekpolder).  
In het huidige ontwerp van de verdiepte bak wordt uitgegaan van kanteldijken aan 
weerszijden en wandhoogtes van NAP +0,1m over de volledige lengte van de bak. 
Dit om sifonwerking naar een andere polder bij inundatiecalamiteit te voorkomen.  
Volgens de legger is de hoogte van een polder gelijk aan 0,60m boven de hoogst 
aanliggende zomerpeil, met als minimum de hoogte van het hoogste aangrenzen 
maaiveld. Bij een zomerpeil van NAP -1,45m betekent dit dat de kruin van de polder 
zich op minimaal NAP -0,85m moet liggen. Aangezien het maaiveld veelal hoger 
ligt, is deze maatgevend. De wanden van de verdiepte bak dienen een hoogte te 
hebben van maaiveld plus 0,10m met een minimum van NAP -0,85m.  
Enkel aan de noordzijde is een kanteldijk noodzakelijk. 
 
Ter plaatse van de kruising met de polderkade dient de verdiepte bak te worden 
voorzien van een kwelscherm .  
 
De op- en afritten kunnen in grondwerk worden uitgevoerd naast de verdiepte bak, 
i.p.v. dat deze deel uit maken van de verdiepte bak en de boezem kruisen middels 
betonnen overbrugging (zie [5] doorsnede 3). 
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2.8 Kabels en leidingen 

In de huidige situatie kruist de hoofdtransportleiding van de Gasunie de 
boezemkades. Door het dempen van de Molensloot en hierdoor inkorten van de 
boezemkades, kan de gasleiding verlegd worden zonder een boezemkade te kruisen 
(zie tekeningschets in ROBA-0-VO-TEK-1200013 in Bijlage II). 
 
De te verleggen gestuurde boring hoeft evenmin een boezemkade te kruisen.  
 
In paragraaf 6.8 wordt nader ingegaan op de fasering en uitvoering. In de tekening 
onder Bijlage IV is de ligging van de gasleiding gewijzigd, mede n.a.v. verwerken 
bestaande constructie kruising gasleiding met de Molensloot op tekening. 

2.9 Inpassing 

Door het dempen van de Molensloot bestaat de mogelijkheid het gebied t.p.v. deze 
Molensloot opnieuw in te richten. Het geeft verder mogelijkheden voor toekomstige 
ontwikkelingen. 
 
Op de tekeningen/schetsen in Bijlage II is langs de westzijde een primaire watergang 
en duiker weergegeven evenwijdig aan de Rotterdamsebaan (in het gebied tussen 
uitstroombak en verdiepte bak. De ligging hiervan past echter niet in de 
inpassingsvisie waarbij de watergangen allemaal haaks of evenwijdig liggen aan de 
Molensloot.  
Deze primaire watergang kan, in overleg met het HHD, ook uitgevoerd worden als 
een langere duiker. Een tweede optie is een nieuw gemaal zoals benoemd in 
paragraaf 2.4. De watergang evenwijdig aan de Rotterdamsebaan kan dan komen te 
vervallen. In paragraaf 6.9 wordt nader ingegaan op een nieuw gemaal.  

2.10 Uitvoering 

Onderstaande paragraaf is opgesteld in het kader van VTI 22. In paragraaf 6.8 
wordt, in het kader van VTI 27, nader ingegaan op de uitvoering en fasering t.p.v. de 
Molensloot en kruising gasleiding. 
 
Het verzwaren van de bestaande pompinstallatie kan gerealiseerd worden 
voorafgaand aan de werkzaamheden van de Rotterdamsebaan. Het verlengen van de 
persleidingen kan echter pas gelijktijdig met de werkzaamheden van de 
Rotterdamsebaan, omdat het deel van de persleiding t.p.v. de verdiepte bak 
Ypenburg wordt gerealiseerd in de bouwkuip voorafgaand aan het betonwerk. Het 
leggen van de persleiding buiten de bouwkuip is een optie die in een volgende 
ontwerpfase beschouwd kan worden. Hiervoor zijn nadere hydraulische 
berekeningen noodzakelijk, omdat de leidingen langer worden en van meer bochten 
wordt voorzien. Het voordeel is dat de bouwkuip niet gekruist wordt middels een 
persleiding.  
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De verlenging onder de Rijksweg A4, in de bestaande duikers (twee vierkante 
kokers), kan gescheiden via de westzijde van de A4. De nieuwe persleiding wordt 
drijvend de duiker ‘ingeschoven’. Beide persleidingen kunnen of samen in één van 
de kokers of elk in één van de kokers. Over het resterende deel van de verlenging 
worden de persleidingen zoveel mogelijk gelegd in de bestaande Molensloot.  
 
Het realiseren van de uitstroombak kan ‘in den droge’ plaats vinden. De koppeling 
van de persleidingen en het realiseren van de aansluiting van de bestaande 
Molensloot op de uitstroombak kan enkel als het bestaande gemaal volledig buiten 
dienst wordt genomen.  
 
Om de afvoer van water uit de Polder Ypenburg te garanderen, is een tijdelijk 
(mobiel) gemaal of een pompinstallatie voorzien. Deze tijdelijk voorziening pompt 
het water vanuit de Polder Ypenburg (ter hoogte van het gemaal), via een tijdelijke 
persleiding naar de Molensloot ten westen van de bouwkuip.  
Het deels buiten dienst nemen is een optie. Echter, er zijn dan aanvullende 
voorzieningen nodig ter hoogte van bestaande uitstroombak.  

2.11 Investeringskosten 

Zie memo ROBA-0-VO-MEM-1300376 voor een inschatting van de 
investeringskosten van alternatief 1. 
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3 Alternatief  2: Omleggen Molensloot 

3.1 Inleiding 

Bij dit alternatief wordt de Molensloot zodanig verlegd dat het tracé van de 
Rotterdamsebaan de Molensloot bovenlangs kan kruisen middels een overbrugging. 

3.2 Uitgangspunt en randvoorwaarden 

Bij het ontwerp wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten (mogelijk nieuwe 
eisen voor het PVE): 

• Bestaande leggerbreedte (ca. 11m)  en -diepte (1,0m) bij omleggen 
handhaven (waar mogelijk); 

• Boezemkaden bijvoorkeur realiseren in grondwerk; 
• Aan- en afvoercapaciteit polder Ypenburg dient gehandhaafd te blijven; 
• De vrije ruimte tussen streefpeil in de boezen onderkant overbrugging dient 

conform [3] minimaal 1,0m te bedragen. 

3.3 Technisch ontwerp 

3.3.1. Kade in grond 
Het HHD heeft de voorkeur om boezemkaden uit te voeren in grond. In 
onderstaande figuur is een principe doorsnede weergegeven van de Molensloot 
waarbij de kades zijn uitgevoerd in grond. 

 

Figuur 3 | doorsnede Molensloot (uitgevoerd in grond) 

 
Het  profiel is afgeleid uit de beleidsregels [2], in een volgende ontwerpfase dienen 
de exacte afmetingen te worden bepaald op basis van een geotechnische berekening. 
Aangezien de breedte groter is dan 11m is er geen onderhoudstrook noodzakelijk 
[2]. 
Bij aanleg dient de bodemdiepte 10cm dieper te zijn dan noodzakelijk volgens de 
legger [2]. De bovenzijde van de kade bedraagt minimaal NAP +0,1m.  

3.3.2. Kade middels damwanden 
Aan de oostzijde van het tracé is er ten gevolge van bebouwing onvoldoende ruimte 
voor een kade in grond. Hier kan de omlegging worden uitgevoerd middels een 
constructie van damwanden. Tussen de damwanden wordt een betonnen U-bak 
gerealiseerd om de waterdichtheid te borgen, en het stroomprofiel zo ‘glad’ mogelijk 
te maken.  
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De afmetingen van de betonnen U-bak zijn zodanig dat de natte doorsnede van het 
stroomprofiel gelijk is aan de situatie met een kade in grondwerk. Bij een betonnen 
bak van 8m breed en een diepte van 1,0m komt het profiel overeen:  

• Rgrondwerk = Anat /Onat = 8,0/11,3 = 0,71m 
• Rbak = Anat /Onat = 8,0 / (8+2x,10) = 0,80m 

 
Bij deze afmetingen wordt de afvoercapaciteit van de Molensloot voor de polder 
Ypenburg geborgd.  
 

 

Figuur 4 | Doorsnede met damwanden 

 
Aangezien de breedte kleiner is dan 10m is aan weerszijden een onderhoudsstrook 
van 4m noodzakelijk [2]. Lokaal is deze onderhoudsstrook niet mogelijk vanwege 
het ruimtegebrek.  
De bovenzijde van het betonwerk ligt op minimaal NAP +0,1m en het maaiveld op 
ca. NAP -0,9m Aangezien een zichtbare betonnen bak niet wenselijk is, wordt een 
talud aangelegd.  
Het deel van de damwanden langs de verdiepte bak heeft tijdens de bouwfase de 
functie van bouwkuip wand. In een volgende ontwerpfase zal onderzocht moeten 
worden of de betonnen U-bak gefundeerd moet worden op palen. In deze fase wordt 
uitgegaan van twee rijen palen onder de vloer en damwanden als fundering.   

3.3.3. Overbrugging 
De verlegde Molensloot kruist het tracé van de Rotterdamsebaan onderlangs. 
Conform [3] dient bij een boezemwater een brug te worden toegepast met een vrije 
hoogte van 1,0m boven het wateroppervlak. Uitgaande van een streefpeil van NAP -
0,43m dient onderkant brug minimaal NAP +0,57m te bedragen. De overbrugging is 
weergegeven op tekening ROBA-0-VO-TEK-ZZ-1200026. 
 
Het wegalignement dient voor deze overbrugging te worden aangepast. De helling 
van 4% in de verdiepte bak Ypenburg dient te worden verlengd. De betonnen bak 
hoeft hierbij niet verlengd te worden. Bij gelijkblijvende boogstralen kan de 
overbrugging gerealiseerd worden op ca. 65m vanaf de tunnelbak Ypenburg. Het 
hoogste punt van wegalignement komt dan op ca. NAP +1,38m. Dit is bijna 0,9m 
hoger dan bij het huidig wegalignement [5]. 
 
Na besluitvorming over de alternatieven voor een sifon dient het wegalignement van 
de hoofdrijbaan en op- en afritten nader te worden beschouwd.  
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3.4 Waterhuishouding polders 

In rapport [7] is de invloed op de waterhuishouding beschreven bij een 
sifonconstructie. De aanpassingen aan de waterhuishouding zijn weergegeven op 
tekening [6]. 
 
Bij het alternatief ‘omlegging van de Molensloot’ zijn de consequenties voor de 
waterhuishouding nagenoeg gelijk aan het ontwerp weergeven op tekening [6]. Op 
enkele details zal het plan herzien moeten worden, dit betreft met name de locatie 
van de kruising Molensloot middels twee duikers in de primaire watergang.  
 
Tijdens de workshop van 26 juni 2012 is door het HHD geopperd om in plaats van 
deze twee duikers een nieuw, relatief klein, gemaal te realiseren op onderstaande 
locatie. Het gebied ten zuiden van de Molensloot en ten westen van tracé 
Rotterdamsebaan kan dan direct afwateren op de boezem. 
In het ontwerp van Movares wordt vooralsnog uitgegaan van twee nieuwe 
duikers/sifonconstructies onder de Molensloot (overeenkomstig de huidige situatie). 

3.5 Wegontwerp Rotterdamsebaan 

Zoals aangegeven in paragraaf  3.3.3 zal het verticale alignement van de 
Rotterdamsebaan aangepast moeten worden om de Molensloot zodanig te kruisen 
dat wordt voldaan aan de beleidsregels van het HHD. Naast het alignement van de 
hoofdrijbaan, dienen ook het alignement van de op- en afritten te worden herzien.  
 
Indien gekozen wordt voor dit alternatief, zal in een volgende ontwerpfase nog een 
toets uitgevoerd moeten worden op stop- en rijzicht. Mogelijk dat het alignement 
richting de Vlietzone verder aangepast moet worden.  

3.6 Wegontwerp Laan van Hoornwijck 

Het omleggen van de Molensloot heeft geen invloed op het wegontwerp van de Laan 
van Hoornwijck.  

3.7 Ontwerp verdiepte bak 

Als gevolg van de noodzakelijk overbrugging dient het alignement te worden 
herzien. Naar verwachting hoeft het alignement t.p.v. de verdiepte bak niet 
gewijzigd te worden.  
 
Door het omleggen van de Molensloot wordt de boezemkade niet meer doorkruist. 
Er is enkel nog een kruising met een polderkade (tussen Hoge en Lage 
Broekpolder).  
In het huidige ontwerp van de verdiepte bak wordt uitgegaan van kanteldijken aan 
weerszijden en wandhoogtes van NAP +0,1m over de volledige lengte van de bak. 
Dit om sifonwerking naar een andere polder bij inundatiecalamiteit te voorkomen.  
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Aanbevolen wordt om te overwegen om slechts aan één van beide zijden van de 
kruising van de polderkade een kanteldijk en wandhoogtes van NAP +0,1m te 
realiseren.  

3.8 Inpassing 

De inpassingsvisie is dat het bestaande ‘lijnenspel’ van de watergangen gehandhaafd 
blijft. Alle watergangen liggen nu evenwijdig aan, of haaks op de Molensloot. 
Nieuwe watergangen evenwijdig aan het tracé van de Rotterdamsebaan passen niet 
in deze visie. Gezien het ruimtegebrek aan met name de oostzijde, is het niet 
mogelijk de Molensloot om te leggen binnen de bestaande structuur van 
watergangen.  
Een omgelegde Molensloot geeft een mogelijke fysieke belemmering voor 
toekomstige ontwikkelingen in het gebied.  
Om de Molensloot conform de beleidsregels van het HHD te kunnen kruisen moet 
het alignement van de Rotterdamsebaan ca. 1m omhoog gebracht worden. Hierdoor 
ontstaat er een ‘heuvel’ in het landschap van bijna 2m t.o.v. omliggend maaiveld. De 
rijbaan komt hier op ongeveer gelijke hoogte met de Laan van Hoornwijck.   

3.9 Kabels en leidingen 

Het omleggen van de Molensloot heeft tot gevolg dat de gestuurde boring van 
Tennet langer moet worden dan bij het huidige VO2-ontwerp. Afhankelijk van de 
maximale kabellengte moet de boring mogelijk in twee delen uitgevoerd worden. 
Dit alles is kostenverhogend t.o.v. het VO2-ontwerp. Dit alles om op voldoende 
afstand ten noorden van de verlegde boezemkade uit te komen.  
 
De te verleggen hoofdtransportleiding van de Gasunie dient bij dit alternatief net als 
in de huidige situatie de boezemkade te kruisen. De voorzieningen om de 
boezemkade te kunnen kruisen (zwaar damwandscherm en een mantelbuis), kunnen 
mogelijk gecombineerd worden met de damwandconstructie van de verlegde 
Molensloot.  

3.10 Uitvoering 

Het grootste deel van de verlegging kan in eerste instantie gerealiseerd worden 
zonder de bestaande Molensloot te beïnvloeden. Eerst worden damwanden en palen 
aangebracht tot buiten de bestaande boezemkade. Binnen deze damwanden kan 
vervolgens een betonnen U-bak gerealiseerd worden.  
 
Het aansluiten van de verlegging op de bestaande Molensloot zal plaats moeten 
vinden in een periode waarin het gemaal buiten dienst is gesteld en de Molensloot 
aan de westzijde is afgedamd. Om het water vanuit de Polder Ypenburg te kunnen 
blijven afvoeren, is een tijdelijk mobiel gemaal of pompinstallatie voorzien ter 
hoogte van de brug over Molensloot Middels persleidingen over de bouwkuip kan 
het water geloosd worden op de Molensloot ten westen van de bouwkuip. 
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3.11 Investeringskosten 

Zie memo ROBA-0-VO-MEM-1300376 voor een inschatting van de 
investeringskosten van alternatief 2. 

3.12 Optimalisaties 

In het ontwerp van het alternatief ‘omleggen’ is uitgegaan van de beleidsregels ten 
aanzien van de overbrugging en een breedte van de omlegging gelijk aan de huidige 
breedte. Overwogen kan worden om te overleggen met het HHD of de vrije hoogte 
verkleind kan worden. De bestaande overbrugging bij de Laan van ’s Gravenmade is 
immers ook kleiner dan de vereiste 1m.  

 

Foto 3 | bestaande brug Laan van 's Gravenmade 

 
Een andere optimalisatie is de breedte van de watergang. Uit nadere berekeningen 
kan blijken dat een smallere watergang, al dan niet met compensatie in oppervlak, 
ook voldoet aan de eisen van bijvoorbeeld opstuwing, 

1m 

<1m 
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4 Trade-off 

4.1 Inleiding 

De twee alternatieven worden onderling op de onderstaande punten vergeleken: 
• Investeringskosten; 
• Beheer- en onderhoudskosten; 
• Uitvoering; 
• Kabels en leidingen; 
• Waterhuishouding polders; 
• Inpassing in omgeving; 
• Wegontwerp Laan van Hoornwijck. 

 
Het referentiekader is verder het VO2-ontwerp van 20 juli 2012 met een 
sifonconstructie. Er wordt geen vergelijking gemaakt met het eerdere VO2-ontwerp 
met aquaduct, aangezien een aquaduct bij IBO-variant +300m niet meer mogelijk is.  

4.2 Trade-off  

In onderstaande tabel staat de beoordeling. Na de tabel volgt een toelichting op de 
beoordeling. De twee alternatieven zijn vergeleken met het VO2-ontwerp met sifon. 
Een “+” wil zeggen dat het alternatief positiever scoort dan het VO2-ontwerp. Bij 
een “-“ scoort het alternatief slechter dan het referentieontwerp van VO2. Door 
middel van een “+ +”of “- -“ wordt aangegeven of een alternatief beter of slechter 
dan het andere alternatief (als beiden beter of slechter zijn dan het VO2-ontwerp). 
 
Aspect Alternatief  

‘Persleiding’
Alternatief  
‘Omleggen’ 

VO2 
‘sifon’ 

Investeringskosten + - 0 
Beheer- en onderhoudskosten gemaal/persleiding - 0 0 
Beheer- en onderhoudskosten kades + - 0 
Uitvoering + + + 0 
Kabels en leidingen + - 0 
Waterhuishouding polders + 0 0 
Inpassing in de omgeving (incl. boezemcomp.) - - 0 
Wegontwerp Rotterdamsebaan 0 - 0 
Wegontwerp Laan van Hoornwijck + 0 0 
Vismigratie - + 0 

 
In bovenstaande tabel zijn in het kader van VTI27 ook de aspecten vismigratie en 
invloed van de boezemcompensatie (op inpassing) verwerkt. Er kan gesteld worden 
dat het alternatief ‘persleiding’ slechter scoort op het aspect ‘vismigratie’. Het aspect 
“inpassing” scoort, rekening houdend met de boezemcompensatie, eveneens 
slechter. Over het geheel genomen scoort het alternatief ‘persleiding’ dan nog steeds 
beter dan ‘omleggen’.  
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Investeringskosten 
Zie memo ROBA-0-VO-MEM-1300376 voor een inschatting van de 
investeringskosten van beide alternatieven. De investeringskosten voor het 
alternatief ‘persleiding’ worden lager geschat dan de kosten voor het alternatief 
‘omleggen’. 
 
Beheer- en onderhoudskosten gemaal/persleiding 
Gezien de zwaardere motoren en langere persleidingen zullen de beheer- en 
onderhoudskosten van het alternatief ‘Persleiding’ hoger zijn dan in de huidige 
situatie. Bij het omleggen wordt de installatie niet gewijzigd, en wordt daarmee 
neutraal beoordeeld.  
 
Beheer- en onderhoudskosten kades 
Het alternatief ‘omleggen’ scoort hier negatief aangezien de totale lengte van de 
boezemkades hier toeneemt. Ook wordt een groot deel niet uitgevoerd in grond, 
maar in beton en damwanden. Het beheer- en onderhoud daarvan is niet standaard, 
en zal meer aandacht vragen dan een kade in grond. Bij het alternatief ‘persleiding’ 
wordt de lengte van de boezemkade ingekort, waardoor er bespaard kan worden op 
beheer en onderhoud. 
 
Uitvoering 
De persleiding is eenvoudiger en in een kortere tijd te realiseren dan een sifon of het 
omleggen van de Molensloot. Bij een sifon moet er namelijk in  de bouwkuip meer 
en dieper ontgraven worden dan bij het alternatief ‘omleggen’ of het alternatief 
‘persleiding’.  
Voor het omleggen van de Molensloot dienen er buiten de bouwkuip nog 
damwanden en betonwerk gerealiseerd worden. Voor de persleiding hoeft enkel een 
uitstroombak gerealiseerd worden.  Wel heeft de persleiding als nadeel dat er in de 
bestaande boezem gewerkt moet worden. Het omleggen van de Molensloot kan 
grotendeels plaats vinden voorafgaand aan de overige werkzaamheden. De 
damwanden van de omlegging kunnen deels gebruikt worden voor de bouwkuip, er 
kan hier ‘werk met werk’ gemaakt worden. 
 
Kabels en leidingen 
Voor kabels en leidingen is het alternatief ‘persleiding’ het gunstigst omdat er 
minder of geen boezemkades gekruist hoeven te worden. Bij het alternatief 
‘omleggen’ is de situatie voor de gestuurde boring ongunstiger dan bij het VO2 
ontwerp. 
 
Waterhuishouding polders 
Met name de waterhuishouding aan de oostzijde van de Rotterdamsebaan kan bij het 
alternatief ‘persleiding’ eenvoudiger worden dan bij het VO2 met sifon en het 
alternatief ‘omleggen’. Er is echter niet veel verschil tussen het alternatief 
‘omleggen’ of sifon, het alternatief ‘omleggen’ wordt daarom neutraal beoordeeld.  
 
Inpassing in de omgeving 
Vanuit het oogpunt van inpassing kan gesteld worden dat het alternatief 
‘persleiding’ beter in te passen is in de omgeving dan het alternatief ‘omleggen’. 
Een persleiding biedt verder meer mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen. 
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Bij het omleggen is het ruimtebeslag groter dan bij het VO2 met sifon. Het is 
daarmee lastiger in te passen in de omgeving en biedt minder mogelijkheden voor 
toekomstige ontwikkelingen.  
 
Wegontwerp Rotterdamsebaan 
Bij het alternatief ‘omleggen’ zal het verticale alignement van de Rotterdamsebaan 
herzien moeten worden. Het alignement is afhankelijk van de exacte ligging van de 
verlegde Molensloot en het ontwerp van de overbrugging (nader te bepalen in een 
volgende ontwerpfase). Bij de ‘persleiding’ kan het bestaande alignement 
gehandhaafd blijven en is het alignement onafhankelijk van de ligging van de 
persleiding. Aandachtspunt bij het alternatief ‘omleggen’ is de verkeersveiligheid: 
de stop- en rijzicht worden nadelig beïnvloed door het aanpassen van het 
alignement.  
 
Wegontwerp Laan van Hoornwijck 
Door het deels dempen van de Molensloot ontstaat er bij het alternatief ‘persleiding’ 
aan de noordzijde van de Laan van Hoornwijck extra ruimte voor een grotere 
opstellengte voor de afslag Rotterdamsebaan. Het alternatief ‘omleggen’ heeft geen 
invloed op het wegontwerp van de Laan van Hoornwijck.  
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5 Conclusie en aandachtspunten (VTI 22) 

5.1 Conclusie 

Uit de trade-off volgt dat het alternatief ‘persleiding’ in het algemeen beter scoort 
dan het VO2 ontwerp met sifonconstructie. Het alternatief ‘omleggen’ scoort 
daarentegen op de meeste punten slechter. 
 
Indien gekozen moet worden voor een alternatief voor een sifonconstructie, dan kan 
op basis van voorliggend onderzoek geconcludeerd worden dat het alternatief 
‘persleiding’ in het algemeen beter scoort dan het alternatief ‘omleggen Molensloot’.  

5.2 Aandachtspunten 

Aandachtspunten voor het VO4 ontwerp zijn nog wel de door het 
Hoogheemraadschap Delfland op te stellen eisen aan ontwerp en uitvoering. Verder 
zal er nog overlegd moeten worden over het ontwerp van de inlaatconstructie voor 
de polder Ypenburg.  
 
Als gevolg van het dempen van de Molensloot bij het alternatief ‘persleiding’ neemt 
het oppervlakte van de boezem af met ca. 4200m2 (excl. oppervlak t.p.v. duiker 
onder de Rijksweg A4). Dit dient in overleg met het HHD conform [2] 
gecompenseerd te worden binnen 2,5km van de demping. 
 
Voor beide alternatieven zal het gemaal tijdelijk buiten dienst genomen moeten 
worden. In overleg met het HHD moet nog bepaald worden (eis) in welke periode 
dit mag. Ook aanvullende eisen over tijdsperiode, capaciteit e.d. en proceseisen 
dienen in overleg met het HHD bepaald te worden.  
 

5.3 Vervolg 

In het hierna volgende hoofdstuk is het voorkeursalternatief ‘persleiding’ nader 
uitgewerkt.  
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6 Nadere uitwerking persleiding (VTI 27) 

Het alternatief ‘persleiding’ heeft de voorkeur van de Gemeente Den Haag en is als 
zodanig besproken met het Hoogheemraadschap. In de hoofdstukken 6 en 7 wordt 
met name ingegaan op twee aandachtspunten van het Hoogheemraadschap: de 
invloed op de vismigratie en een mogelijke compensatie van het boezemwater.  
 
Door het Hoogheemraadschap is aangegeven dat de sneller draaiende pomp in 
combinatie met grotere opvoerhoogte nadelig is voor de vismigratie. Voor de 
vergunningverlening zal hier aandacht aangegeven moeten worden. Het te dempen 
boezemoppervlak moet gecompenseerd nabij de projectlocatie, een mogelijke 
combinatie met compensatie elders lijkt geen optie.  
 
Verder wordt op verzoek van Gemeente Den Haag aandacht gegeven de uitvoering, 
met name in combinatie met de te verleggen gasleiding. 

6.1 Boezemcompensatie 

Als gevolg van het dempen van een deel van de boezemtocht dient er conform [3] 
binnen 2,5km gecompenseerd te worden. Het te compenseren oppervlak is in totaal 
4650m2: 

• spuikom:  100m2 + 4m x 2,9m = 112m2 
• duiker:   2 buizen van 2m breed x 154m1= 616m2 
• Molensloot: 3900m2  

 
Er is een compensatie mogelijk in de directe nabijheid van het tracé van de 
Rotterdamsebaan, namelijk aan de noordzijde van de bestaande boezemtocht. Hier 
kan een waterpartij gerealiseerd worden van ca. 5000m2. Vanwege de 
natuurvriendelijke oevers en de inpassing is gekozen voor een iets groter oppervlak 
dan strikt noodzakelijk.  
 
In verband met landschappelijke inpassing is er voor gekozen om de waterpartij 
zodanig uit te voeren dat deze past in de bestaande verkavelingsstructuur: een 
langgerekte waterpartij van ca. 11m breed en 470m lang. De foto’s op de volgende 
bladzijde geven een beeld van de bestaande situatie. 
 
De bestaande kade tussen de compensatie en Molensloot verliest haar waterkerende 
functie. De kade wordt wel intact gelaten om de bestaande bomen te kunnen 
handhaven. Het bestaande lijnenspel in het landschap wordt hierdoor niet verstoord. 
Het bestaande wandelpad wordt verlegd naar het nieuwe onderhoudspad op de 
nieuwe boezemkade welke parallel loopt aan de bestaande kade. 
 
Om de compensatie te verbinden met de rest van de boezem wordt ter plaatse van de 
nieuwe kademuur en uitstroomvoorziening de bestaande boezemkade doorbroken. 
Indien het wenselijk is om het pad op de bestaande kade te handhaven, dan is hier 
een overbrugging realiseerbaar. Aandachtspunten zijn dan de minimale breedte en 
vrije hoogte onder de brug.  
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Foto 4 | bestaande Molensloot en pad 

Op bovenstaande twee foto’s is links de bestaande Molensloot zichtbaar. Recht van 
het pad met bomenrij is geplande locatie voor de compensatie. De bestaande 
watergang komt te vervallen. 

6.2 Boezemkade 

De compensatie wordt aan twee zijden voorzien van een nieuwe boezemkade. Aan 
de zijde van verdiepte bak Ypenburg is er sprake van een aangeheelde kade. Aan 
deze zijde worden diverse constructies gerealiseerd (zie par. 6.6 en 6.7). Aan de 
zijde van de Molensloot is geen boezemkade noodzakelijk. 
 
De nieuwe kades worden voorzien van natuurvriendelijke oevers. Voor dit VO 
wordt uitgegaan van variant A volgens [8]. In een vervolgfase kan in overleg met het 
HHD meer variatie aangebracht worden in de oevers.  
 
De kade van de Molensloot is een regionale waterkering en valt volgens [11] fig. 
4.1.1 in normeringsklasse 3 (norm 1:100). De bestaande kade is volgens [11] fig. 
2.3.7 geen veendijk. 
 
Op basis van [14] wordt in dit VO uitgegaan van: 

• Binnentalud 1:4 
• Buitentalud 1:4 (conform [8] natuurvriendelijke oever, variant A) 
• Kruinbreedte 4,0m (conform [8]) 
• Minimale kruinhoogte: NAP +0,1m 
• Boezempeil: NAP -0,43m 
• Bodem: NAP -1,43m (leggerdiepte 1,0m) 
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De exacte aanleghoogte dient in een vervolgfase nader bepaald te worden op basis 
van geotechnische berekeningen. Ook dient rekening gehouden te worden met 
toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld kade verhogingen. In een vervolgfase 
dient de opbouw en geometrie gecontroleerd te worden op de diverse 
faalmechanismen conform [17] en [19]. 
 
De nieuwe boezemkade kan gerealiseerd worden in den droge achter de bestaande 
boezemkade.  

6.3 Invloed vismigratie 

In de adviesnota ROBA-0-VO-NOTA-ZZ-1200324 wordt uitgebreid ingegaan op de 
invloed van persleiding in combinatie met een pomp met een hoog toerental op de 
vismigratie. Uit de adviesnota volgt dat de hogere rotatiesnelheid en grotere 
opvoerhoogte de vismigratie nadelig beïnvloed. Aangezien dit tegenstrijdig is met 
het beleid van het Hoogheemraadschap, zal dit ontwerp zeer waarschijnlijk niet 
geaccepteerd zal worden. In de nota wordt geadviseerd om óf te voorkomen dat een 
persleiding toegepast hoeft te worden óf een visvriendelijke pomp toe te passen óf 
viswerende maatregelen te treffen.  
 
De alternatieven voor een persleiding, bijvoorbeeld omleggen of aquaduct, zijn ook 
na het herzien van de inrichting Laan van Hoornwijck geen realistische oplossingen. 
Na overleg met een tweede pompleverancier lijkt een visvriendelijke pomp een 
haalbare oplossing. In de volgende paragraaf zal verder ingegaan worden op een 
aangepast ontwerp van het in hoofdstuk 2 beschreven alternatief ‘persleiding’. 

6.4 Herzien ontwerp gemaal en persleiding 

N.a.v. het onderzoek genoemd in paragraaf 6.3 is Fishflow Innovations benaderd om 
te kijken of een visvriendelijke pomp geïnstalleerd kan worden om aan de bezwaren 
van het HHD tegemoet te komen. Uit het contact komt naar voren dat een sneller 
draaiende pomp wordt afgeraden, zowel in verband met visvriendelijkheid, 
levensduur van de pomp (bij hogere rotatiesnelheid meer kans op cavitatie), meer 
geluidsoverlast en hoger energieverbruik. 
 
Een visvriendelijke pomp plaatsen is mogelijk, doch deze heeft onvoldoende 
vermogen om de vereiste opvoerhoogte en capaciteit te behalen bij het uitgangspunt 
om de bestaande persleidingen van ∅500 te verlengen met leidingen met eenzelfde 
diameter. Het is echter wel mogelijk als de persleidingen, ook de bestaande, geheel 
met een grotere diameter (∅800) worden uitgevoerd. Dit kan middels leidingen van 
glasvezelversterkt kunststof. Bij een grotere diameter zijn de dynamische verliezen 
over de leiding kleiner. De verliezen bij een leiding met een lengte van 665m en een 
diameter van 500mm zijn ruim 3,0m; bij eenzelfde lengte maar met een diameter 
van 800mm zijn de verliezen minder dan 0,5m.  
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De benodigde opvoerhoogte bij leidingen ∅800 is bepaald in Bijlage IV. Hieruit 
volgt een benodigde opvoerhoogte van 4,3m (de opvoerhoogte van de bestaande 
pomp is 5,2m).  
 
Uit Bijlage V volgt dat een visvriendelijke pomp toegepast kan worden bij leidingen 
van ∅800. Als deze pomp toegepast wordt, dan dient het bestaande gemaal wel 
fysiek aangepast te worden. In Bijlage VI is een tekening opgenomen waarop deze 
aanpassingen indicatief zijn weergegeven.  
 
Een alternatieve oplossing is het uitvoeren van de volledige leiding in 
glasvezelversterkte kunststofbuizen met een diameter van ∅700. De dynamische 
verliezen van de verlengde leiding met een totale lengte van 665m zijn ca. 0,7m. De 
dynamische verliezen over de bestaande leidinglengte zijn ca. 1,25m. Aangezien de 
verliezen over de leiding kleiner worden, kan de bestaande pomp gehandhaafd 
blijven. Wel zal ter plaatse van de aansluiting van de persleiding op het 
gemaal/bestaande pompen het betonwerk enigszins aangepast moeten worden. 
Ander nadeel is dat de stroomsnelheid lager wordt dan in de huidige situatie 
waardoor het zelfreinigend vermogen van de leiding iets afneemt. Het gemaal wordt 
bij dit alternatief niet visvriendelijker5 dan de huidige situatie, echter ook niet 
significant minder visvriendelijk. 
 
Geadviseerd wordt om de bestaande persleidingen te vervangen door een grotere 
diameter zodat de verlenging uitgevoerd kan worden zonder grote aanpassingen aan 
het gemaal of vervanging van de pompen. Zie voor een globaal vergelijk van de 
kosten tussen het alternatief met visvriendelijke pomp (en leidingen ∅800) en het 
alternatief met leidingen ∅700 de memo ROBA-0-VO-MEM-1300376. 

6.5 Kruising waterstaatswerk 

Indien de verlengde persleidingen van het gemaal Ypenburg worden uitgevoerd in 
gietijzer, dienen deze te worden voorzien van zowel een uitwendige coating als een 
kathodische bescherming (conform NEN 3650-1, 3650-2 en 3651). Er is hier 
namelijk sprake van een leidingkruising met een waterstaatswerk (boezemkade).  
 
Bij toepassing van een glasvezelversterkte kunststofbuis dient het materiaal te 
voldoen aan de NEN 3650-3. Aangezien er geen sprake is van een werkdruk 
>1,0MPa zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zoals beschreven in NEN 
3651 art. 11.2.3 
 
Bij elk type leiding (qua materiaal en diameter) dient conform NEN-3651 een 
vervangende waterkering te worden aangebracht. In het ontwerp is een vervangende 
waterkering voorzien over een lengte van 2x12,5m In dit VO is het uitgangspunt een 
kademuur evenwijdig aan de verdiepte bak uitgevoerd als damwand. Deze 
damwandconstructie dient in een vervolgfase nader ontworpen te worden.  

                                                      
5 Het huidige gemaal is niet 100% visvriendelijk (zie adviesnota ROBA-0-V)-NOTA-ZZ-1200324), doch wordt wel 
gezien als relatief visvriendelijk. Met visvriendelijke pomp kan het ‘100% visvriendelijk’ worden. 
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6.6 Uitstroomvoorziening en inlaat 

6.6.1. Uitmonding persleidingen gemaal Ypenburg 
De nieuwe persleiding mondt uit via een betonnen uitstroombak in de boezemkade. 
De bodem voor de uitstroombak dient beschermd te worden tegen erosie als gevolg 
van hoge stroomsnelheden. In dit VO wordt uitgegaan van een bodembescherming 
in de vorm van een doorgroeibare blokkenmat. In een vervolgfase dient het gewicht 
en oppervlak van de bodembescherming bepaald te worden.  

6.6.2. Inlaat polder Ypenburg 
Gegevens van de inlaatconstructie van polder Ypenbrug zijn door de Gemeente Den 
Haag opgevraagd bij het HHD, maar tot op heden niet ontvangen. Het HHD heeft 
aangegeven dat de inlaat op dezelfde locatie als de huidige gerealiseerd moet 
worden. Aangenomen wordt dat de inlaat zich bevindt in de betonnen spuikom naast 
de A4. Er van uitgaande  dat de inlaat een directe verbinding moet hebben met de 
boezem, is een nieuwe leiding (PE) voorzien vanaf de compensatie tot aan de 
bestaande spuikom. De diameter van de leiding dient in een vervolgfase nader 
bepaald te worden. De leiding wordt aangelegd onder vrij verval zonder sifons. Om 
dit te kunnen realiseren ligt de leiding niet onder de verdiepte bak Ypenburg zoals 
de persleiding, maar kruist het tracé van de Rotterdamsebaan ten noorden van de 
verdiepte bak.  
 
Geadviseerd wordt om een inlaat via peilgebied IV van de Hoge Broekpolder te 
bespreken met het HHD. De inlaatleiding kan dan significant korter uitgevoerd 
worden. Nadeel is dat de watertoevoer van Polder Ypenburg verloopt via de Hoge 
Broekpolder, en dus niet onafhankelijk te regelen is.  

6.7 Overige voorzieningen 

6.7.1. Brandweer 
Voor de waterwinning van de brandweer kan nabij de uitstroombakken voor de 
persleidingen een voorziening gerealiseerd worden in de vorm van een klein 
blusriool. Dit blusriool kan geïntegreerd worden in de uitstroombak.  
Voor de hulpdiensten is een opstelplaats in halfverharding voorzien. De toegang 
naar de opstelplaats kan gecombineerd worden met de toegang tot de 
uitstroombakken.  

6.7.2. Inlaat 
Ter plaatse van de te realiseren boezemcompensatie bevindt zich in de huidige 
situatie een inlaat. Voor het noordelijk deel van de Hoge Broekpolder dient een 
nieuwe inlaat gerealiseerd te worden in de nieuwe boezemkade. 

6.8 Fasering en uitvoering t.p.v. verdiepte bak/gasleiding 

De bestaande situatie is complex vanwege de aanwezigheid van de boezemtocht met 
bijbehorende kades en kadevreemde objecten als een gasleiding en duiker/sifon. 
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Beide objecten dienen omgelegd en/of verwijderd te worden voor de realisatie van 
de verdiepte bak Ypenburg.  
 
De gasleiding dient als eerste omgelegd te worden. Vanwege de 
damwandconstructies behorend bij de gasleiding ter plaatse van de bestaande 
kruising met de Molensloot is een verlegging mogelijk direct ten noorden van deze 
constructie. De bestaande damwandconstructie kan mogelijk tijdens de 
werkzaamheden als tijdelijke waterkering dienen van de boezem. Een risico is dat 
deze constructie niet meer volledig aanwezig is of voldoet aan de huidige 
regelgeving van het HHD.  
Ten opzichte van de vorige versie van het rapport is de leiding verlegd richting de 
verdiepte bak, dit vanwege ontvangen aanvullende informatie van de bestaande 
damwandconstructie. 
 
In een vervolgfase dient de invloed van de gasleiding op de nieuwe boezemkade 
nader beschouwd worden. Voor dit VO wordt uitgegaan van een vervangende 
waterkering in de vorm van een stalen damwand aangezien de gasleiding zich in of 
nabij de kernzone bevindt. 
 
De nieuwe persleiding kan deels aangelegd worden buiten de bestaande boezem. 
Ook de uitstroombak kan buiten de boezem, zonder aanvullende maatregelen, 
gerealiseerd worden. De kruising met de primaire watergang kan echter pas 
gerealiseerd worden zodra de waterafvoer van het gebied ten zuiden van de 
Molensloot is geborgd. Dit kan door de bouw van een klein gemaal aan de zuidzijde 
en in eerste instantie tijdelijke persleiding naar de bestaande Molensloot.  
 
De kruising met de verdiepte bak kan gerealiseerd worden in een bouwkuip met 
damwanden en onderwaterbeton. Geadviseerd wordt om de persleidingen aan te 
brengen in een betonnen kokerconstructie. 
 
Gelijktijdig met bovengenoemde werkzaamheden kunnen ook de nieuwe 
boezemkades aangelegd worden.  
 
Zodra de voorbereidende werkzaamheden gereed zijn, kunnen de twee nieuwe 
persleidingen aangebracht worden in de bestaande Molensloot en door de bestaande 
duikers onder de A4.In een vervolgfase dient in overleg met HHD afgestemd te 
worden in welke periode en met welke tijdelijke maatregelen deze werkzaamheden 
kunnen en mogen plaatsvinden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een tijdelijk mobiel 
gemaal nabij het bestaande gemaal Ypenburg en een bovengrondse/drijvende 
persleiding tot voorbij een dam in de Molensloot.  
 
Nadat het bestaande gemaal is aangepast en de nieuwe persleiding is gerealiseerd 
kan de Molensloot worden gedempt.  
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6.9 Waterhuishouding Molensloot zuidzijde 

6.9.1. Inleiding 
In de huidige situatie wordt de Hoge Broekpolder doorsneden door de boezemtocht 
“Molensloot” (zie ook rapport “Rotterdamsebaan (VO2) – Waterhuishouding: 
vlietzone en Ypenburg”, kenmerk ROBA-0-VO-RAP-1200146 d.d. 20-07-2012). 
Het gebied ten zuiden van de Molensloot watert via een duiker/sifonconstructie 
onder de Molensloot af naar het noorden.  

 
 
Tijdens en na de aanleg van de Rotterdamsebaan dient de waterhuishouding in het 
gebied gehandhaafd te blijven. Zoals in paragraaf 2.4 is beschreven, is een klein 
gemaal aan de zuidzijde van de Molensloot een oplossing voor de afwatering van het 
gebied ten zuiden van de Molensloot. Dit gemaal zorgt dan voor de afwatering van 
het gebied ten zuiden van de Molensloot. Gevraagd is (VTI-27) te onderzoeken wat 
de (extra) investeringskosten zijn van een gemaal (ca. 5m3/min) . Naast de kosten 
zijn ook enkele uitgangspunten en voor- en nadelen beschreven.  
 
Alternatieven voor een klein gemaal zijn: 

- Een nieuwe duiker/sifon-constructie in het geval van VO2 ontwerp met 
sifon; 

- Een duiker/watergang langs de verdiepte bak in het geval van een 
persleiding variant. 

 

6.9.2. Voor- en nadelen 
Voordelen van een klein gemaal is dat de waterhuishouding in gebied eenvoudiger 
wordt. Overtollig water van de Lagebroekpolder ten zuiden van de Molensloot 
wordt direct ter plaatse geloosd op het boezemwater, in plaats van dat het via 
noordelijke polders (o.a. Tedingerbroekpolder) afgevoerd wordt. Indien het gemaal 
in een vroeg stadium van de bouw wordt gerealiseerd, zal ook de uitvoering van 
Rotterdamsebaan eenvoudiger worden: er hoeven geen of minder tijdelijke 
voorzieningen getroffen te worden voor de afwatering van het zuidelijke gebied. 
Verder komt er een capaciteit vrij bij het noordelijke gemaal. 
Ander voordeel is dat de persleiding van het gemaal eenvoudiger is in te passen dan 
een duiker-/sifon of watergang langs de westzijde van de verdiepte bak Ypenburg. 
Nadelen zijn de beheer- en onderhoudskosten: er komt een extra gemaal. Er wordt 
extra bespaard op een duiker/sifonconstructie welke lastig te onderhouden is.  
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6.9.3. Locatie 
In een vervolgfase dient, indien gekozen wordt voor een gemaal, de exacte locatie 
worden bepaald. Tijdens de workshop Knelpunt Molensloot (d.d. 12-06-2012) en in 
overleg met opdrachtgever is (zie onderstaande figuur) “locatie 1” besproken. 
Aandachtspunt bij deze locatie is de bereikbaarheid voor beheer en onderhoud, 
mogelijke grondverwerving, en een nog aan te leggen watergang. Een alternatieve 
locatie is “locatie 2”. Deze locatie kan geïntegreerd worden in het totaal ontwerp van 
persleiding, watercompensatie, etc. Aandachtspunt hierbij is de fasering, de kruising 
met een perceel van derden en de nabijgelegen gasleiding. Gezien de voordelen van 
“locatie 2” is deze variant uitgewerkt.  
 

 

Figuur 5 | situatie (bron: leggerkaart HHD) 

 

6.9.4. Ontwerp 
Op tekening ROBA-0-VO-TEK-1200045 (zie bijlage III) is een principe van een 
gemaal ten zuiden van de Molensloot uitgewerkt. Ook is op deze tekening een 
mogelijke ligging van duiker aangegeven.  
 
Voor het gemaal zijn meerdere opties mogelijk, onder andere:  

• een (visvriendelijk) pompgemaal met een persleiding naar de Molensloot 
(uitgewerkt op tekening); 

• een drijvend vijzelgemaal t.p.v. de boezemkade. 
 
In de volgende foto’s zijn de twee locaties weergegeven. 

Locatie 1 

Bestaande 
sifon 

Locatie 2 

Gasleiding
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Foto 5 | Locatie 1 (gezien vanaf Molenslootpad) 

 

 

Foto 6 | Locatie 2 (rechts) 

Op Foto 6 is het aandachtspunt zichtbaar: het perceel van derden. 

6.10 Waterhuishouding gebied Laan van Hoornwijck 

De waterhuishouding in het gebied Laan van Hoornwijck kan pas bepaald worden 
zodra het ontwerp van de Laan van Hoornwijck is vastgelegd. De basis is reeds 
weergegeven op tekening ROBA-0-VO-TEK-ZZ-470 versie 3.0. Bij de optie van 
een persleiding kan de duiker/sifonconstructie ten oosten van de verdiepte bak 
uitgevoerd worden als “normale” duiker.  
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Zodra er overeenstemming is met het Hoogheemraadschap Delfland over het 
voorkeursalternatief ‘persleiding’ en een besluit is genomen over de afwatering van 
het gebied ten zuiden van de Molensloot (gemaaltje of duiker langs de 
boezemkade/gasleiding) én het wegontwerp gereed is, kan tekening ROBA-0-VO-
TEK-ZZ-470 worden herzien.  
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7 Aandachtspunten voor een vervolgfase 

In dit hoofdstuk staan de aandachtspunten voor een vervolgfase behorend bij het 
voorkeursalternatief ‘persleiding’.  
 
Het in deze rapportage beschreven ontwerp van de verlenging en vervanging van de 
persleiding dient nog besproken te worden met het Hoogheemraadschap. Eventuele 
wijzigingen en/of aanvullingen kunnen worden meegenomen bij het VO4 ontwerp. 
Tevens dienen afspraken gemaakt te worden in het kader van de Watertoets ten 
behoeve van het verkrijgen van een vergunning.  
 
Het alignement van de Rotterdamsebaan wordt op dit moment nog geoptimaliseerd. 
Op basis van het conceptontwerp van de nieuwe inrichting van de Laan van 
Hoornwijck kan geconcludeerd worden, dat een aquaduct of omlegging van de 
Molensloot geen alternatieve opties zijn. 
 
Nadat een definitieve keuze is gemaakt voor de kruising van de Rotterdamsebaan 
met de Molensloot én het alignement definitief is vastgesteld, kan dit worden 
verwerkt in de inpassingstekeningen en tekeningen van het wegontwerp. Tevens kan 
dan de tekening van de waterhuishouding (ROBA-0-VO-TEK-ZZ-470) worden 
herzien. 
 
Aandachtpunt bij het alternatief ‘persleiding’ is het dempen van de boezem en de 
gevolgen voor gebruikers van dit boezemwater, bijvoorbeeld de scouting. Deze zijn 
gehuisvest in een pand in bij een bocht van de Molensloot en hebben meerdere 
kano’s en een hijsvoorziening om boten te water te laten. 

  

Foto 7 | scouting groep met kano's      Foto 8  

 
Een ander aandachtspunt is de bestaande duiker onder de Rijksweg A4. De exacte 
constructie is niet volledig bekend. Wel is duidelijk dat aan de oostzijde de duiker 
bestaat uit twee rechthoekige kokers. Aan de westzijde is echter maar één, bredere, 
koker zichtbaar. Geadviseerd wordt om nader onderzoek in te stellen naar de 
bestaande constructie, bijvoorbeeld door archiefonderzoek bij Rijkswaterstaat. 
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Foto 9 | aanzicht duiker westzijde 

 

Foto 10 | aanzicht duiker oostzijde 

In het ontwerp is er vanuit gegaan dat de nieuwe persleidingen gelegd worden in de 
bestaande constructie. Onderzocht kan worden of het haalbaar is een nieuwe 
constructie te realiseren middels een persing of boring tussen de bestaande duiker en 
de onderdoorgang Laan van Hoornwijck. Voordeel is dat de lengte van de 
persleiding ingekort kan worden, daarnaast kan de leiding grotendeel vrij worden 
aangelegd zonder de functionaliteit van de bestaande pompen te beïnvloeden. Pas op 
het laatste moment kunnen de nieuwe leidingen aangesloten worden op de bestaande 
pompen. Voordeel voor Rijkswaterstaat is dat het bestaande kunstwerk kan komen 
te vervallen. 
 
Overwogen moet worden om de aanpassingen aan het gemaal Ypenburg, een 
eventueel gemaal ten zuiden van de Molensloot en de totale waterhuishouding te 
laten uit werken in een separaat contract zodat het ontwerp, en deels uitvoering, 
gereed is voor start Rotterdamsebaan. Het risico dat de waterhuishouding een 
knelpunt wordt voor de planning wordt dan beperkt.  
 
Indien het ontwerp en uitvoering van de aanpassingen aan de waterhuishouding 
(incl. gemalen) worden opgenomen in het contract van de Rotterdamsebaan dienen 
door het Hoogheemraadschap Delfland de eisen te worden opgegeven welke gesteld 
worden aan de uitvoering en functionaliteit.  
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Ontwerpwerkzaamheden die onder andere nog uitgevoerd moeten worden in een 
vervolgfase: 

- Bepalen van de  zonering (waterstaatswerk, beschermingszone, profiel van 
vrije ruimte); 

- Sterkte,stabiliteit en zetting van nieuwe boezemkade incl. 
damwandconstructies; 

- De overbruggingsconstructie; 
- Ontwerp persleiding en aanpassing gemaal Ypenburg; 
- Ontwerp persleiding en gemaal Molensloot-Zuid; 
- Bepaling capaciteit inlaten, afmetingen duikers, etc.  
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Bijlage I Hydraulische berekening en pompkarakteristiek 

Deze bijlage bevat hydraulische berekening van bestaande en verlengde persleiding.  
 
Tevens toegevoegd de pompkarakteristiek van de bestaande pomp I16A-HD en de 
garantiemeting van bestaande pomp.   



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

Bijlage II Tekeningen/schetsen VTI 22
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Bijlage III Tekening VTI 27





 

 

Bijlage IV Hydraulische berekening persleiding 

Deze bijlage bevat eerst een hydraulische berekening van vervangende leiding 
∅700mm. Vervolgens een berekening opgesteld door een pompleverancier 
behorend bij een visvriendelijke pomp.  
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

Bijlage V Gegevens alternatieve pomp 

 



 

 

Bijlage VI Tekening aanpassing gemaal 




