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Geachte Bestuurders en Raadsleden.

Ik had begrepen dat het water overlast geen overlast wordt.
In de bijlage probeer ik u nog eens te overtuigen.
Dat het een extra probleem wordt.

Voor het gebied Kuipersweg voor de deur van Intersport.
Daar komt wel degelijk meer water voor de deur.

Het klopt, er komt geen verharding in totaal bij.
Maar de afwatering van [naam] aan de Barwoutswaarder wordt nu afgevoerd aan de zijde 
Barwoutswaarder.
Deze oppervlakte komt er wel bij, bij de voordeur Intersport.

In het verslag Witteveen+Bos is aangeven dat het grondwater maar op 35 cm onder het 
maaiveld ligt.
Op het moment dat de wadi wordt gegraven, zal deze in gebruik worden genomen door het 
grondwater.

Mijn gegevens zijn geen berekeningen.
Dit is praktijk.
Op het moment dat er nu veel regen valt komt de kuipersweg voor Intersport blank te 
staan.

Wadi
Het regenwater overstorten op riool.
Ik hoop dat het niet zal gebeuren.
Bij wateroverlast. Stroomt het water nu via de straat richting de Hollandbaan weg.
Dan is het niet de bedoeling dat de wadi ook nog een optie krijgt om af te water op het 
regenwaterriool.
Zeker niet als daar ook nog eens grondwater bij komt.

Voor het waterschap kloppen de gegevens.
Er komt totaal minder verharding.
Maar door het ontwerp krijgen we wel extra water problemen.

Vriendelijke groet, 
[naam]

[adres]
 Mob: [nummer]
 Mail: 
 site: www.oostrum.biz

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
http://www.oostrum.biz/
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water stroomt naar particulier terein.
Mag niet Geen trotoirband


Fietspad ligt lager als de rijweg
Bij overstroming Wadi stroom het water over het fietspad


Niet iedere toezichthouder is het ermee eens dat het voetpad gelijk ligt met fietspad.
Ze willen soms ook niet dat het voetpad lager ligt als het fietspad.
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Berm uitvoeren als bij Boerdendijk


300 mm Wadigrond


Bomen grond
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Drain diepte
138 cm onder asweg


Onderstaande profielen uitgewerkt met wadi.
Wadi naast de rijstrook vanaf de brug de eerst 200 meter.
Hoogte weg en wadi is variabel.
2,60 meter hoogte verschil tussen brug en aansluiting Kuipersweg.
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Berm uitvoeren als bij Boerdendijk


In de Wadi moet gras groeien.
Nadeel is dat de wadigrond deels wordt afgesloten. Bermvuil.


Fijnstof.
zand en vuil.
Afsluiting water doorlatende laag.


Hier wordt water aangegeven.
Dit is hier niet mogelijk.
De gehele wadi stroomt met 1% naar beneden.
Al het water komt benden bij de kruising terecht.


Bestaande profiel zoals deze in ontwerp staat.


De weg lengte vanaf de Brug tot achtrkant Kuipersweg 21
Dat is extra water.
Het regenwater van het terein van Rooijen gaat nu via Barwoutswaarder.
116 meter weg x breedte 18,80 = 2.181 m² x 50 mm regen = 109 m³ extra.


Ja er worden gebouwen verwijdert.
Daarvoor komt deels verharding voor terug.
Maar water komt ook uit de zij straten.


2.0%


Grondwater stand.
Opgave Witteveen+Bos


We gaan ervan uit dat de ambtenaar heeft gelijk.
Dit profiel is voor de deur van Intersport.


Ontwerp hoogte -0.745 NAP.


In de wadi staat bijna altijd water.
In droge zomer zal deze droog zijn.


Alvast extra info.
De straat Barwoutswaarder is geen kleidijk.
De rug zo gezegd, bestaat uit zand.
Hoe hoger de rijn des te hoger het grondwater.
Is er weinig regen en staat de rijn laag, dan zal de grondwater stand ook lager zijn.
Op dat moment zal de wadi misschien ook droog staan.


Maar hoe meer water in de wadi, des te meer schade aan de weg fundering.


Opmerking.


Wadi werkt hier niet.
Er is geen ruimte voor regenwater.
Er staat al water in.


Wadi is te klein voor de berging van water
wat uit de zijstraat komt.(kuipersweg)
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Dit gaat bij Rembrandtbrug niet gebeuren.
Al dit water stroom als een beek in Valkenburg, naar Intersport.


Rembrandtbrug
Wadi
10-12-2022


Nadeel van dit water is.
De wegfundering gaat ook vervormen. En kapot.
Van de bomen komt ook niks terecht.
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