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1. Inleiding 
Bouwbedrijf Raaijmakers ontwikkelt het bouwplan Deel 54 in Gemert. Dit bouwplan is gelegen 
aan de Deel 54 in Gemert en omvat de sloop van een bestaande woning en realisatie van vier 
seniorenwoningen. Een impressie van het bouwplan is hieronder weergegeven. 
 

 
 
In deze memo beschrijven wij de bestaande situatie en de omgang van het vuil- en regenwater 
binnen het plan. 
 
 
 
 



2. Bestaande situatie 
Op het perceel bevindt zich een bestaande woning. Deze woning zal worden gesloopt. 
 
Door Inpijn-Blokpoel zijn enkele bestaande hoogtes op en rondom het terrein gemeten. De 
bestaande maaiveldhoogtes variëren tussen 15,16 m + NAP en 15,41 m + NAP. Het rapport van 
Inpijn-Blokpoel is als bijlage bij dit waterplan gevoegd. 
 
Door bouwbedrijf Raaijmakers zijn twee peilbuizen geplaatst en deze zijn in de periode van  
29 oktober 2015 en 27 mei 2016 op werkdagen opgenomen. Uit de meetgegevens is 
onderstaande staat samengesteld. De meetgegevens zijn als bijlage bij dit waterplan gevoegd. 
 

 Peilbuis 1 Peilbuis 2 

Bovenzijde peilbuis 15,69 m + NAP 16,02 m + NAP 
Hoogste gemeten grondwaterstand 1,28 m  1,30 m  
GHG volgens meetgegevens 14,41 m + NAP 14,72 m + NAP 

 
Door Inpijn-Blokpoel is een grondboring gemaakt tot 3 m minus maaiveld. Hieruit volgt een 
bodemopbouw van zand, matig grof, zwak siltig. Deze bodemopbouw betekent een 
doorlatendheid van 1 tot 10 m per dag. Tijdens de uitvoering van het onderzoek is tevens de 
grondwaterstand opgenomen. Deze bedroeg op 19 november 2016 14,11 m + NAP. Dit 
onderzoek is als bijlage bij dit waterplan gevoegd. 
 
Op basis van bovenstaande gegevens hebben wij een GHG van 14,75 m + NAP als uitgangspunt 
aangehouden.  
 
3. Vuilwater (DWA) 
Alle woningen worden middels een individuele huisaansluiting aangesloten op de bestaande 
riolering in de Deel en Den Elding. 
 
4. Regenwater (HWA) 
In de huidige situatie bevindt zich op het perceel een verhard oppervlak van 370 m2. Dit bestaat 
uit 160 m2 bebouwing en 210 m2 terreinverharding. In de toekomstige situatie bedraagt het 
verhard oppervlak 855 m2. Dit is opgebouwd uit 685 m2 bebouwing en 170 m2 
terreinverharding. In het nieuwe verhard oppervlak zijn zes parkeerplaatsen in het openbaar 
groen niet meegenomen omdat wij het niet wenselijk achten om onder deze zes parkeerplaatsen 
in openbaar gebied een infiltratievoorziening aan te leggen. De tekeningen met de genoemde 
oppervlakte van de bestaande situatie is als bijlage bij het waterplan gevoegd. De toename van het 
verhard oppervlak bedraagt hiermee 485 m2. 
 
Op basis van de toename van het verhard oppervlak van 485 m2 volgt de volgende wateropgave:  

� T = 10 + 10% = 22 m3 
� T = 100 + 10% = 28 m3 

 
De bepaling van de GHG is beschreven in hoofdstuk 2. Wij hebben een GHG van 14,75 m + 
NAP als uitgangspunt aangehouden. 
 
Om de wateropgave in te vullen zien wij twee opties. Wij gaan hierbij uit van toekomstige 
maaiveld van 15,40 m + NAP waardoor bij opties deels in de GHG komen te liggen. 
 
De eerste optie is om ter plaatse van de woningen onder de inritten c.q. privé parkeerplaatsen een 
koffer te maken met een funderingsmateriaal waarbij de holle ruimte zorgt voor de waterberging. 



De granulaatkoffers krijgen een afmeting van ca. 5 x 3 x 0,80 m (2 woningen aan Den Elding) en 
van 5 x 6 x 0,60 m (2 woningen aan de Deel). Breuksteen heeft een holle ruimte van ca. 40% en 
daarmee bedraagt de totale inhoud van deze granulaatkoffers tezamen 29 m3. Hiermee wordt aan 
de wateropgave voldaan.  
 
De tweede optie is om onder de inritten c.q. privé parkeerplaatsen IT-kratten toe te passen. De 
krattenvelden krijgen een afmeting van 5 x 2,4 x 0,40 m (2 woningen aan Den Elding) en van 5 x 
4,80 x 0,40 m (2 woningen aan de Deel). Hiermee bedraagt de totale inhoud van deze kratten 30 
m3. Hiermee wordt aan de wateropgave voldaan. 
 
De uitwerking van het complete rioolsysteem zal in de civieltechnische voorbereidingsfase 
plaatsvinden. 






















































