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1.1
Aanleiding voor het project Spooromgeving Geldermalsen
Het project Spooromgeving Geldermalsen bestaat uit de wijziging van een landelijke spoorweg,
waarmee wordt beoogd de bruikbaarheid van die spoorweg te verbeteren. De wijziging bestaat
uit een geheel van samenhangende maatregelen, op en in de omgeving van het station en emplacement Geldermalsen. De maatregelen hebben als doel om de betrouwbaarheid van de treinenloop in en rondom Geldermalsen te verhogen en de capaciteit op het knooppunt Geldermalsen te vergroten voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
Op 4 juni 2010 heeft het Kabinet ingestemd met de voorkeursbeslissing PHS. Dit programma
beoogt de uitbreiding van het aantal intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven van vier naar
zes per uur per richting en de uitbreiding van het aantal sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen van vier naar zes per uur per richting.
Voor de uitvoering van de PHS- dienstregeling en de verbetering van de betrouwbaarheid moet
de capaciteit en robuustheid van het spoor rondom station Geldermalsen worden uitgebreid en
verbeterd. Daartoe wordt de ligging van de sporen aangepast en het aantal perrons op station
Geldermalsen uitgebreid. Het treinverkeer wordt ontvlochten.
Tussen de aansluiting van de spoorlijn van en naar Dordrecht en het station, wordt een derde
spoor (lengte circa 1500 meter) aangelegd voor de treinen van en naar de spoorlijn Geldermalsen – Dordrecht. Hiermee wordt bereikt dat deze enkelsporige spoorlijn, de MerwedeLingeLijn,
onafhankelijk van de bestaande twee sporen van en naar Utrecht kan worden gebruikt. Dit vrijleggen van de MerwedeLingelijn biedt ruimte voor meer treinen op de twee sporen naar Utrecht
en verhoogt de betrouwbaarheid van de dienstregeling op beide spoorlijnen. Tevens wordt de
betrouwbaarheid van de infrastructuur in Geldermalsen vergroot door minder wissels en een
andere type wissels toe te passen.
Als gevolg van de aanleg van dit derde spoor worden in verband met de overwegveiligheid de
huidige gelijkvloerse kruisingen met het spoor in Tricht vervangen door onderdoorgangen. Om
de bestaande functionaliteit van de kruisende weginfrastructuur in de plansituatie te handhaven,
wordt ten noorden van Tricht een nieuwe onderdoorgang onder het spoor gemaakt en een
randweg aangelegd die aansluit op de bestaande wegenstructuur.
Figuur 1.1 geeft een overzicht van de ligging van het project Spooromgeving Geldermalsen.
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Figuur 1.1

Overzicht ligging project Spooromgeving Geldermalsen

Voor het vrijleggen van de Merwedelingelijn en de benodigde aanpassingen voor het Programma Hoogfrequent Spoor in Geldermalsen, moeten aanpassingen plaatsvinden aan het
spoor, op het station Geldermalsen en in Tricht. Om deze aanpassingen te kunnen realiseren,
wordt de procedure van de Tracéwet doorlopen. De Tracéwet beoogt door het vaststellen van
een tracébesluit een zorgvuldige besluitvorming omtrent de aanleg of het wijzigen van hoofdinfrastructuur.
1.2
Te nemen maatregelen
De volgende infrastructurele maatregelen worden gerealiseerd in het kader van het Tracébesluit
Spooromgeving Geldermalsen:
Spoorse maatregelen:
• De aanleg van een extra spoor tussen de aantakking van de MerwedeLingeLijn en station
Geldermalsen, ten westen van het huidige spoor. Ten behoeve van het 3 e spoor moet de
spoorbrug over de rivier de Linge worden verbreed.
• Het verlengen van het wachtspoor voor doorgaande goederentreinen in zuidelijke richting.
• Vermindering van wissels en toepassing van andere type wissels op emplacement Geldermalsen.
Maatregelen aan station Geldermalsen:
• De bouw van een extra eilandperron inclusief bijbehorende voorzieningen op het station
Geldermalsen, ten westen van het bestaande perron.
• De bouw van een nieuw zijperron inclusief bijbehorende voorzieningen aan de oostzijde van
het station voor de sprinter Geldermalsen – Tiel.
• De inkorting en herinrichting van het bestaande eilandperron inclusief bijbehorende voorzieningen voor de sprinters tussen Vleuten, Utrecht en Geldermalsen.
• De realisatie van een reizigerstunnel onder de sporen op station Geldermalsen. Deze reizigerstunnel vervangt de bestaande traverse die wordt gesloopt.
Opheffen overwegen en aanleg randweg:
• Vervangen van de overweg Lingedijk door een onderdoorgang voor lokaal verkeer en hulpdiensten.
• Vervangen van de overweg Nieuwsteeg in Tricht door een onderdoorgang voor langzaam
verkeer.
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• De aanleg van een randweg (met fietspad) om Tricht, aan de noordzijde van Tricht tussen
de Middelweg/Steenoven en Lingedijk/De Twee Morgen. De randweg kruist het spoor via
een onderdoorgang.
De te nemen maatregelen zijn weergegeven in figuur 1.2.
De spoorse begrenzing van het projectgebied is km 24,47 op de spoorlijn richting Utrecht, km
46,31 op de spoorlijn richting Dordrecht, km 43,97 op de spoorlijn richting Tiel en km 26,60 op
de spoorlijn richting ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de nieuw aan te leggen randweg rond
Tricht onderdeel van het project, deze loopt vanaf de Middelweg/Steenoven noordelijk langs
Tricht tot aan Lingedijk/De Twee Morgen.
De omvang van het projectgebied wordt bepaald door de ruimte die nodig is om alle maatregelen voor het project Spooromgeving Geldermalsen te realiseren.

Figuur 1.2

Voorziene maatregelen project Spooromgeving Geldermalsen

1.3
Voorliggend onderzoek en tracébesluit
De te nemen infrastructurele maatregelen worden beoordeeld op de gevolgen voor het milieu.
Op basis daarvan wordt gekeken of er maatregelen mogelijk zijn om negatieve gevolgen te
voorkomen of beperken. De keuzes hierover resulteren in een uitgewerkt ontwerp met maatregelen dat in het tracébesluit wordt vastgelegd. In het tracébesluit wordt ingegaan op het ontwerp en de maatregelen die worden genomen.
Voorliggend onderzoek laat zien wat de effecten van het project zijn op de waterhuishouding en
welke maatregelen vanuit de waterhuishouding nodig of wenselijk zijn. Dit onderzoek dient als
achtergronddocument voor het tracébesluit.
In onderhavige rapportage wordt nader ingegaan op de waterhuishouding ter plaatse, de gevolgen van de geplande ontwikkelingen voor de waterhuishouding en de uitgangspunten die voor
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het watertoetsproces noodzakelijk zijn. Het watertoetsproces is met dit document niet officieel
doorlopen, maar dient wel als input voor dit proces.
1.4
Doel
Het doel van dit waterhuishoudkundig plan is het in beeld brengen van de huidige waterhuishoudkundige situatie, de gevolgen daarop van de geplande ontwikkelingen en het geven van de
kaders voor de uitwerking van de toekomstige waterhuishouding bij de realisatie van de onder
paragraaf 1.1 genoemde werken.
1.5
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige (waterhuishoudkundige) situatie ter plaatse. Dit
vormt samen met de in hoofdstuk 3 beschreven randvoorwaarden en uitgangspunten het kader
voor de verdere uitwerking van het watersysteem. In hoofdstuk 3 is tevens per onderdeel het
ontwerp in het waterhuishoudkundig kader gepast en zijn de ruimtelijke consequenties bepaald.
In hoofdstuk 4 is een overzicht van de compenserende maatregelen opgenomen.
In hoofdstuk worden de conclusies weergegeven.
Deze rapportage dient als achtergronddocument voor het tracébesluit.
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2.1
Wet- en regelgeving
Op veel niveaus is de afgelopen jaren beleid voor waterbeheer opgesteld. Zo is er Europees,
nationaal en regionaal beleid op waterbeheer. De aandacht voor water is de afgelopen jaren
sterk toegenomen. Mede door nieuwe inzichten op het gebied van klimaatverandering is geconcludeerd dat water de ruimte moet krijgen en gezond gehouden moet worden, om onze omgeving leefbaar te houden. De watertoets wordt beïnvloed door wetgeving en vastgesteld beleid
op Europees, landelijk en regionaal niveau. Onderstaand worden de meest relevante kaders
besproken.
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 gepubliceerd en van kracht geworden. Het
doel van de KRW is de vaststelling van een kader voor de bescherming en verbetering van de
kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, zodat het water chemisch en ecologisch gezond wordt
en ook voor toekomstige generaties geschikt is. De KRW vraagt van het waterschap om binnen
regionaal afgeleide doelen maatregelen te nemen om aquatische ecosystemen te herstellen
en/of te behoeden voor achteruitgang. Hiertoe zijn doelstellingen en maatregelen geformuleerd
die de komende jaren worden uitgevoerd.
In het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw 2009) en de onderliggende Ministeriële
Regeling monitoring kaderrichtlijn water (MR Monitoring) is de verankering van de waterkwaliteitsdoelstellingen voor de KRW-wateren en “overige wateren”, inclusief de doelstellingen van
de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn prioritaire stoffen, in het Nederlands recht geregeld.
Waterbeheer 21ste eeuw (WB21)
De Commissie Waterbeheer 21e eeuw (Commissie Tielrooij) bracht in augustus 2000 advies uit
over het toekomstige waterbeleid in Nederland. De kerngedachte van de Commissie is dat water meer ruimte nodig heeft, met de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen, afvoeren. Overtollige neerslag moet zoveel mogelijk waar het valt worden vastgehouden. Als dat niet lukt, moet
het water worden geborgen op geschikte locaties. Pas als laatste optie komt het afvoeren van
water in beeld. In het advies wordt de aandacht verschoven van “water keren”, naar “water accommoderen”. Deze principes brengen een belangrijke verandering teweeg in het maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van de vraag hoe met water om te gaan. Water moet meer ordenend zijn in de ruimtelijke omgeving.
Ook waterkwaliteit, waterschaarste, verdroging en het tegengaan van verzilting moeten onderdeel zijn van de plannen die de waterschappen ontwikkelen. Waterschappen zoeken bij de uitvoering van de plannen in het kader van WB21 naar een combinatie met ander belangen, bijvoorbeeld natuur, wonen en recreatie.
Waterwet
De Waterwet heeft integraal waterbeheer als speerpunt en richt zich op het watersysteem als
geheel. De wet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert daarnaast
de samenwerking en samenhang tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening. Er is getracht zoveel mogelijk activiteiten onder algemene regels te laten vallen. Voor de activiteiten waarvoor
dit niet mogelijk is introduceert de Waterwet één integrale Watervergunning. In de Waterwet is
onder andere de Wet gemeentelijke watertaken opgenomen. Deze voorziet in een wettelijke
verankering van een aantal taken voor de gemeente, met betrekking tot stedelijk waterbeheer,
waaronder de hemelwater- en grondwaterzorgplicht.
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
De Wabo is medio 2010 in werking getreden. Het aangewezen bevoegd gezag voor de Wabo is
gelijk aan het Wm (Wet milieubeheer) bevoegd gezag, namelijk provincie en gemeente. Met de
Wabo zijn bestaande procedures binnen het omgevingsrecht geïntegreerd en gestroomlijnd. De
Wabo heeft betrekking op natuur, milieu, bouwen en ruimte en regelt de vergunningplicht voor
activiteiten die nog vergunningplichtig zijn binnen onder andere de volgende wetten en verordeningen:
• Woningwet (bouwvergunning), Wet milieubeheer (milieuvergunning en meldingsplicht) en
Wet ruimtelijke ordening (afwijking bestemmingsplan, aanlegvergunning).
• Wet verontreiniging oppervlaktewateren (indirecte lozingen).
• Diverse gemeentelijke en provinciale verordeningen (o.a. de kap-, sloop- en aanlegvergunning).
• Natuurbeschermingswet (handelingen in beschermd natuurgebied).
• Flora- en faunawet (ontheffing).
Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is sinds december 2015 van kracht. In het plan zijn de
hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het nationale
ruimtelijke beleid beschreven. Met dit Nationaal Waterplan voldoet Nederland aan de Europese
eisen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Richtlijn Overstromingsrisico`s
(ROR) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMS). Het Nationaal Waterplan vormt het kader
voor de regionale waterplannen en de beheerplannen.
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
In het Nationaal Bestuursakkoord Water hebben in 2003 het Rijk, de provincies (IPO), de gemeenten (VNG) en de waterschappen (UvW) afgesproken hoe zij de wateropgaven van Nederland in de 21ste eeuw gaan aanpakken. Het benadrukt dat de betrokken partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het op orde krijgen en houden van het totale watersysteem. Het vervolg hierop: het NBW-Actueel, opgesteld in 2008, legt uit hoe de taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn en welke instrumenten gebruikt kunnen worden om de opgaven
te kunnen realiseren. Op regionaal niveau zijn in 2015 de uitgangspunten van het NBW uitgewerkt in het bestuursakkoord “Veilig en vernieuwend” 2015-2019.
Stedelijke Waterplannen
Het Stedelijk Waterplan is door de gemeente Geldermalsen, in samenwerking met het waterschap en de gemeenten Lingewaal en Neerijnen opgesteld. Hierin wordt een visie geformuleerd
voor het water binnen de gemeente. Deze visie wordt in veel gevallen vertaald in een uitvoeringsprogramma. Het waterplan wordt ook vaak gebruikt als leidraad in de gesprekken tussen
gemeente en waterschap. Het waterplan is bestuurlijk door zowel het waterschap als de gemeenten vastgesteld.
Waterbeheerprogramma
In het Waterbeheerprogramma 2016-2021 (WBP) ‘Koers houden, kansen benutten’ geeft het
waterschap aan hoe ze zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Haar visie
bestaat in hoofdlijnen uit:
• goede vervulling van haar rol als regionale waterspecialist;
• efficiënte taakuitvoering goede samenwerking met andere partijen;
• oog voor de maatschappelijke meerwaarde van haar werk.
Het waterschap richt haar aandacht niet alleen meer op de traditionele taken waterkwantiteit,
waterkwaliteit en waterzuivering, maar steeds meer op integrale gebiedsontwikkeling binnen de
bovengenoemde beleidskaders. Een belangrijk hoofddoel is het realiseren van een robuust en
toekomstbestendig watersysteem.
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2.2
Methode en werkwijze
Om negatieve effecten van de aanpassingen op het watersysteem te voorkomen is afstemming
nodig tussen initiatiefnemer en waterbeheerders. Dit proces van informeren, adviseren en implementeren van advies van waterbeheerders wordt ook wel de watertoets genoemd. Om te
kunnen opereren in overeenstemming met de Kaderrichtlijn Water en de Waterwet is het van
belang om de bestaande waterhuishoudkundige situatie op een duurzame manier in stand te
kunnen houden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het moet dus inzichtelijk zijn wat de gevolgen
van het project zijn voor de bestaande waterhuishouding. Het gaat daarbij met name om de gevolgen op oppervlaktewateren en peilgebieden. Hierin is waterschap Rivierenland betrokken; zij
hebben hun specifieke wensen en eisen aangegeven voor het ontwerp.
2.3
Ontwerpuitgangspunten en effecten
Bij de werkzaamheden aan de sporen, het aanleggen van de onderdoorgangen en de nieuwe
randweg worden duikers, A-, B- en C-watergangen en waterkeringen gekruist. De functies hiervan zijn vastgelegd in de legger en beheerregister van het waterschap.
Wanneer in het ontwerp geen rekening gehouden wordt met de waterhuishouding, zijn de volgende effecten te verwachten:
• Het verlies van afvoercapaciteit en berging van watergangen ten gevolge van de verbreding
van het spoor, het aanpassen van overgangen en het aanleggen van de randweg.
• Het beperken van de afvoercapaciteit van huidige kunstwerken (zoals duikers en stuwen).
• Het extra belasten van het watersysteem vanwege de afvoer van (extra) hemelwater van extra
verhard oppervlak
• Het verstoren van de grondwaterhuishouding door de aanleg van tunnels/verdiepte aanleg
van wegen, aanleg van baanlichaam spoor en het plaatsen van damwanden.
Het tracé van zowel de randweg als dat van de sporen ligt niet in grondwaterbeschermingsgebieden of waterwingebieden. Ten zuiden van het station Geldermalsen ligt het spoor, vanaf km
25,9 richting het zuiden, in een grondwaterintrekgebied. Door de aanleg van de randweg dan
wel de aanpassing van het spoor en de aanleg van onderdoorgangen vindt in de toekomstige
situatie geen permanente onttrekking van grondwater plaats. Er is daarom geen sprake van effect van het ontwerp op het grondwater door een permanente onttrekking.
Door het ontwerp zijn aanpassingen aan de waterkering van de Lingedijk te Tricht en aan de
Lingedijk ter hoogte van station Geldermalsen noodzakelijk.
2.4
Waterschap Rivierenland
Met Waterschap Rivierenland is overleg geweest over te verleggen watergangen, compenserende maatregelen en te vervangen dan wel te verleggen duikers.
Algemeen uitgangspunt is dat uitbreiding van verhard oppervlak (perrons, wegen en nieuw aan
te leggen spoor) niet mag leiden tot een versnelde afvoer naar het bestaande watersysteem. De
‘extra’ afvoer van hemelwater kan worden geneutraliseerd door het vergroten van de bergingscapaciteit van het watersysteem. De compenserende maatregelen moeten zo dicht mogelijk bij
het lozingspunt worden gemaakt en in ieder geval in hetzelfde peilgebied als waar het lozingspunt wordt aangebracht of aanwezig is. Daarbij geldt de volgende voorkeursladder:
• het creëren van extra waterberging op het eigen terrein door middel van het graven of vergroten van een oppervlaktewaterlichaam, en/of;
• het creëren van extra retentie in het oppervlaktewaterlichaam waarop wordt geloosd door
vergroten van het profiel van de oppervlaktewaterlichaam, en/of;
• het graven van nieuw oppervlaktewaterlichaam binnen hetzelfde peilgebied en aangesloten
op bestaande A- of B-wateren, en/of;
• het creëren van extra berging door het aanleggen van wadi’s 1.

1

Een wadi is een bufferings- en infiltratievoorziening, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. Door de wadi
kan het water infiltreren in de bodem, of vertraagd worden afgevoerd naar oppervlaktewater.
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Door grondverbeteringen, zoals een spoorlichaam, vindt ook versnelde afvoer van hemelwater
plaats. Ook dit dient in compensatie meegenomen te worden (zie ook Hoofdstuk 4).
Uitgangspunt is dat compensatie in hetzelfde peilvak plaatsvindt. Als compensatie in hetzelfde
peilvak niet mogelijk of onwenselijk is, kan het waterschap op grond van waterhuishoudkundige
argumenten toelaten dat compensatie in een benedenstrooms gelegen peilvak plaatsvindt.
De maximale afvoer van water uit het plangebied mag niet meer zijn dan 1,5 l/s/ha (landelijke
afvoernorm). Er moet voldoende berging zijn bij extremere omstandigheden. Er wordt gerekend
met twee ontwerpbuien namelijk:
• De T=10+10% neerslag; Daarbij mag het peil niet meer dan 30 cm stijgen (Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014, bijlage 2: toegelaten peilstijgingen).
Vuistregel hierbij is 436 m 3 berging per ha verhard oppervlak.
• De T=100+10%-neerslag; Hierbij is een peilstijging toegestaan tot laagste putdekselhoogte
op wijkniveau. Vuistregel hierbij is 664 m 3 berging per ha verhard oppervlak. De T=100+10%
is alleen leidend bij waterberging in voorzieningen zoals wadi’s. Binnen het project zijn geen
wadi’s voorzien en daarom is deze eis niet relevant voor dit project.
• Voor compensatie van extra verhard oppervlak in het winterbed van de Linge geldt 476 m 3
berging per hectare verhard oppervlak.
Afmetingen van compenserende watergangen dienen te voldoen aan de volgende eisen:
• een nieuw talud van een A- of B-water mag in principe niet steiler zijn dan 1:2. Als de grondsoort het toelaat, kan het waterschap een afwijkend talud toestaan (flauwer of steiler).
A-watergangen:
• bodembreedte 0,70 m;
• waterdiepte 1,0 m onder zomerpeil.
B-watergangen:
• bodembreedte 0,50 m;
• waterdiepte 0,50 m onder zomerpeil.
Voor de hoogteligging van duikers gelden de volgende voorwaarden:
• A-watergang: 0,20 m lucht bij zomerpeil;
• B-, en C-watergang: 0,20 m lucht bij winterpeil.
Criteria statustoekenning wateren in stedelijk gebied
Voor watergangen in het stedelijk gebied is Hoofdstuk 4.3.2 van toepassing uit de Algemene
toelichting behorende bij het besluit d.d. d.d. 28-06-2016 van het College van Dijkgraaf en
Heemraden van Waterschap Rivierenland tot vaststelling van de “Legger wateren”: Daarin zijn
de criteria weergegeven die het waterschap hanteert voor het toekennen van een status aan
watergangen.
Onderstaand worden deze criteria weergegeven. In het project Spooromgeving Geldermalsen
wordt daarmee rekening gehouden.
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Demping
Door de uitvoering van het project Spooromgeving Geldermalsen worden enkele watergangen
deels gedempt en gaat berging in het winterbed van de Linge verloren.
Voor compensatie geldt het volgende:
• Compensatie van te dempen sloten: het te dempen wateroppervlak op zomerpeil moet 1-op1 worden gecompenseerd. Bij droogvallende watergangen moet de aanwezige berging
vanaf de slootbodem worden gecompenseerd.
• Compensatie winterbed Linge (volumecompensatie): er geldt een compensatieplicht voor
iedere vorm van ruimtebeslag ten gevolge van activiteiten die in het winterbed van de Linge
worden uitgevoerd beneden NAP +3,00 meter. De compensatieplicht voor maaiveld-ophogingen, opslagterreinen, gesloten gebouwen en bouwwerken is 100%. Hierbij wordt gerekend vanaf de bovenkant van het oorspronkelijke maaiveldniveau en voor zover het maaiveld zich tussen NAP +1,00 meter en NAP +3,00 meter bevindt. Voor (delen van) gebouwen
en bouwwerken die onder maaiveldniveau worden aangebracht, geldt géén compensatieplicht. Wel moet de onder het maaiveld weggenomen grond worden afgevoerd naar een locatie die zich buiten het winterbed van de Linge bevindt.
Duikers
De opstuwing die een dam met duiker mag veroorzaken mag maximaal 5 mm bij maatgevende
afvoer (1,5 l/s/ha) zijn. Dezelfde maximale opstuwing van 5 mm geldt als criterium voor wateraanvoer (0,3 l/s/ha).
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Als er sprake is van kwel, dan moet de maatgevende afvoer verhoogd worden met de kwelafvoer. Of getoetst wordt aan aanvoerdebiet of kweldebiet (ter verduidelijking: dat is het aantal kubieke meters water dat een bepaald punt per tijdseenheid passeert) is afhankelijk van de locatie
van de te plaatsen duiker in het gebied.
Voor het dempen en/of verleggen van watergangen en werkzaamheden aan duikers in oppervlaktewater is een vergunning in het kader van de Waterwet nodig.
De invloed van de plannen op de waterhuishouding zijn per onderdeel beschreven in hoofdstuk 3.
2.5
Gemeente Geldermalsen
In het voortraject heeft ProRail overlegd met gemeente Geldermalsen over de landschappelijke
inrichting van de randweg en de verlegging van het spoor. Ook over de inpassing van de onderdoorgang langs de Lingedijk te Tricht is afstemming geweest met de gemeente Geldermalsen
en waterschap Rivierenland. In opdracht van ProRail en gemeente Geldermalsen heeft Pouderoyen Compagnons de landschappelijke inpassing vorm gegeven. De uitwerking van de landschappelijke inpassing dient aangepast te worden aan de maatregelen zoals opgenomen in
hoofdstuk 3.
2.6
Peilgebieden
Waterschap Rivierenland is beheerder
van het oppervlaktewater binnen het
plangebied. Het plangebied ligt in verschillende peilvakken. De Linge doorsnijdt het plangebied van oost naar
west. De waterstand in de Linge is afhankelijk van de afvoer uit de afwaterende gebieden uit de omgeving. Hierdoor fluctueert het waterpeil. Het
streefpeil ligt rond NAP +0,80 m. In figuur 2-1 zijn de verschillende peilvakken met zomer- en winterpeil weergegeven.
Indien van toepassing zal in onderstaande paragrafen nader worden in
gegaan op de leggerpeilen in relatie tot
het ontwerp van de diverse onderdelen
in het plan. Het tracé van de nieuwe
weg doorkruist drie peilgebieden Buurmalsen, Laaggraafse Wetering en
Tricht.

Figuur 2-1 Peilgebieden

2.7
Oppervlaktewater
In het oostelijk deel van het plangebied liggen weinig watergangen. Het gebied ligt hoger en is
droger. Het aantal watergangen neemt in westelijke richting toe.
Door de aanleg van het project Spooromgeving Geldermalsen vinden wijzigingen plaats aan de
inrichting van het oppervlaktewater dan wel het stroombed van de Linge. Het merendeel van de
watergangen die aangepast dienen te worden zijn A- en B-watergangen in het tracé van de
randweg. Wijzigingen in de inrichting van het watersysteem zijn in de paragrafen 3.2 – 3.9 beschreven.
2.8
Grondwaterstanden
Om een indruk te krijgen van de grondwaterstanden binnen het projectgebied is gebruik gemaakt van de geactualiseerde grondwatertrappenkaart van Alterra (2000). De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ten oosten van de Meersteeg ligt tussen 80 – 140 cm-mv.
Tussen de Meersteeg en het spoor ligt de GHG tussen 40 en 60 cm-mv. Vanaf het spoor tot
aan de Middelweg ligt de GHG zich tussen 40 en 80 cm-mv. In bijlage 1 is een overzicht van de
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GHG in het plangebied opgenomen. Op basis van het MORIA-model van Waterschap Rivierenland is de GHG ten zuiden van de Nieuwsteeg rondom het spoor circa NAP +1,60 m.
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3.1
Algemeen
De werkzaamheden binnen het project zijn in een aantal onderdelen opgedeeld.
Per onderdeel van het project Spooromgeving Geldermalsen zijn knelpunten en mogelijke oplossingen beschreven.
De volgende onderdelen komen aan de orde:
• § 3.2 Onderdoorgang Nieuwsteeg in Tricht;
• § 3.3 Extra spoor tussen de aantakking van de Merwedelingelijn en station Geldermalsen,
ten westen van het huidige spoor;
• § 3.4 Verbreding van de spoorbrug over de rivier de Linge;
• § 3.5 Vervangen van de overweg Lingedijk door een onderdoorgang voor (lokaal) autoverkeer;
• § 3.6 Perronaanpassing op het station Geldermalsen;
• § 3.7 Saneren opstelsporen op emplacement Geldermalsen;
• § 3.8 Aanleg randweg (met fietspad);
• § 3.9 Reizigerstunnel station Geldermalsen.
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderstaande bronnen:
• het digitaal hoogtebestand van Nederland (AHN2), www.ahn.nl;
• de digitale database met bodem en grondwatergegevens van TNO-NITG, www.Dinoloket.nl;
• informatie over watergangen, duikers, stuwen en overige leggergegevens van Waterschap
Rivierenland (ontvangen per mail op 2 november 2105);
• informatie over maatgevende debieten in watergangen van Waterschap Rivierenland (ontvangen per mail op 7 april 2016);
• ontvangen bestanden van gemeente Geldermalsen (1 en 14 december 2015 en 2 februari
2016).
3.2
Onderdoorgang Nieuwsteeg in Tricht en sloot Willem Mechteldstraat
In de Nieuwsteeg wordt de bestaande overweg vervangen door een onderdoorgang. Door het
aanleggen van de onderdoorgang wordt een gedeelte van de huidige C-watergang aan de oostzijde van het spoor over een afstand van 18 m gedempt. Daarmee gaat circa 40 m 2 oppervlaktewater op waterlijn verloren.
De C-watergang langs de oostzijde van het spoor krijgt een A-status vanaf de aan te leggen
stuw (zie § 3.3) ten zuiden van de Nieuwsteeg in noordelijke richting (tot aan de onderdoorgang
onder de randweg) en minimaal een B-status vanaf deze stuw ten zuiden van de Nieuwsteeg in
zuidelijke richting (Besprekingsverslag 25 januari 2016, kantoor Waterschap Rivierenland te
Tricht).
Zie ook §2.4 t.a.v. de criteria statustoekenning wateren in stedelijk gebied die het waterschap
hanteert en die hier van toepassing zijn. Reden voor de aanpassing van de status van deze watergang is de aanwezigheid van twee riooloverstorten in deze watergang.
Gezien de huidige bodemhoogte van circa NAP +1,35 m zal de watergang verdiept moeten
worden om deze watervoerend te houden en voor de waterkwaliteit.
Om de watergang aan de zuidoost- en noordoostkant met elkaar te verbinden dient een duiker
aangelegd te worden (zie figuur 3-1). Uit de berekening blijkt dat een duiker met een afmeting
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van 1250x1000 mm voldoet.
Onder normale omstandigheden bedraagt de afvoer circa 0,03 m 3/s en zou een diameter van
800 mm volstaan. In verband met de riooloverstort ROIV-Lingedijk (0,39 m 3/s) is de berekende
duiker nodig. Ten tijde van de overstort kan de opstuwing oplopen naar 19,92 mm. Op basis
van een A-watergang is de bodemhoogte van de watergang NAP +0,40 m. Dit is tevens de binnen onderkant van de duiker. De berekening is opgenomen in bijlage 2 (duiker V). De B-watergang ten zuiden van de Nieuwsteeg wordt afgebogen naar de duiker. Hiermee wordt een extra
knik in de duiker voorkomen.

Figuur 3-1

Duiker Nieuwsteeg

Waterschap Rivierenland en gemeente Geldermalsen hebben tijdens het overleg op 25 januari
2016 aangegeven dat de A-watergang ten noorden van de Nieuwssteeg, vanaf de riool-overstort zo breed mogelijk ontworpen dient te worden, maar maximaal 8,00 m op insteek is. Daarnaast moet vanaf de boveninsteek, aan beide zijden, een obstakelvrije zone aanwezig zijn: aan
de spoorzijde tenminste 1,0 meter; aan de overzijde 4,0 meter ten behoeve van toegankelijkheid met onderhoudsmaterieel. In afwijking van de regels is afgesproken dat de A-watergang,
langs de oostkant van het spoor vanuit Tricht tot aan de bestaande A-watergang ten noordoosten van de onderdoorgang in de randweg, een waterdiepte krijgt van 0,80 m ten opzichte van
zomerpeil en steilere taluds dan 1:2.
De watergang is, ten opzichte van het bestaande profiel, maximaal met 2,30 m te verbreden.
Als deze verbreding over een lengte van 180 m van de watergang plaats vindt, is 414 m 2 extra
waterberging te realiseren.
Naast de inpassing van de watergang dient in het tracé ook rekening gehouden te worden met
de ondergrondse trillingwerende constructie (OTC) en het aan te brengen geluidsscherm.
In figuur 3-2 is het principe profiel van de watergang opgenomen met daarin geschetst de ondergrondse trillingwerende constructie.
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Figuur 3-2

Principe doorsnede watergang Willem Mechteldstraat (in grijze lijnen de bestaande situatie,
in zwarte lijnen de nieuwe situatie)

Tijdens het overleg op 28 april 2016 is met waterschap Rivierenland en ProRail afgesproken dat
het principe profiel zoals in figuur 3-2 weergegeven aangehouden wordt voor de watergang
vanaf de Nieuwsteeg langs de Willem Mechteldstraat in noordelijke richting.
Hemelwater uit de pompkelder van de onderdoorgang mag rechtstreeks geloosd worden op het
oppervlaktewater.
De nieuwe onderdoorgang heeft een verhard bovenoppervlak van circa 325 m 2. De kruising met
het spoor vervalt waardoor het verhard oppervlak afneemt met circa 200 m 2. Totale toename
verhard oppervlak is circa 125 m 2. Dit komt overeen met 5,45 m 3 extra te bergen water of 18 m 2
extra wateroppervlak op zomerpeilniveau. Dit oppervlak wordt gecompenseerd in de watergang
langs de Willem Mechteldstraat en de nieuwe watergangen langs de randweg.
3.3

Extra spoor tussen de aantakking van de Merwedelingelijn en station Geldermalsen, ten westen van het huidige spoor
Het aanleggen van een extra spoor heeft tot gevolg dat een deel van de watergang ten westen
van het spoor, tussen de
Nieuwsteeg en de Lingedijk,
gedempt wordt (zie figuur 3-3).
Dit betreft C-watergang 082038
zonder afvoer en in de zomer
droogvallend. De bodem ligt op
circa NAP +1,35 m. Deze watergang is circa 270 m lang en
heeft een bodembreedte van
gemiddeld 10,70 m. Het te
compenseren oppervlak is
circa 2.890 m2 op basis van ingemeten dwarsprofielen. Om
de afwatering van de naastliggende percelen en de spoorbaan te waarborgen wordt een
nieuwe watergang gegraven.
Figuur 3-3
Te dempen en deels nieuw te graven C-watergang
Tevens is deze watergangtussen Nieuwsteeg en Lingedijk
noodzakelijk voor het afsluiten
van de spoorbaan voor onbevoegden.
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Waterberging westzijde Tricht
Het waterschap heeft aangegeven dat binnen de kern van Tricht te weinig oppervlaktewater
aanwezig is. Er is sprake van een bestaand bergingstekort en kansen om het watersysteem te
verbeteren moeten worden benut. De ruimtelijke ontwikkelingen rond het spoor en de randweg
moeten minimaal waterneutraal worden uitgevoerd. Waar mogelijk moet het watersysteem worden versterkt. Daarom zijn de mogelijkheden onderzocht om hieraan tegemoet te komen binnen
de randvoorwaarden van het project Spooromgeving Geldermalsen.
Als gevolg van de verbreding van het spoor en de beschikbare ruimte aan de westzijde van het
spoor, zal de lokale hoeveelheid waterberging afnemen. Of het risico op lokale waterlast toeneemt, hangt af van de waterbalans van de wijk ten westen van het spoor. Hierbij moet ook
worden geanticipeerd op het toekomstig afkoppelen van dakoppervlak naar de aanwezige watergangen. Vuistregel voor de benodigde waterberging is dat per hectare verhard oppervlak 436
m3 water geborgen te worden. De minimale peilstijging mag daarbij op zomerpeil ten hoogste
0,30 m zijn. De basis voor het berekenen van het afvoerend oppervlak (ca. 6,73 ha) is paars
weergegeven in Figuur 3-4.

Figuur 3-4

Afvoerende oppervlak (paars) van Tricht ten
westen van het spoor

Voor stedelijk gebied wordt doorgaans aangehouden dan 40 tot 50% verhard is. Voor de berekening van de watercompensatie wordt aangehouden dat 45% van het gebied verhard is.
Achter de woningen ten westen van het spoor ligt een C-watergang. Deze watergang heeft een
oppervlak van ca. 500 m 2 en een lengte van ca. 213 m. In deze watergang vindt ook waterberging plaats en kan afgetrokken worden van de benodigde waterberging. In Tabel 3-1 is de berekening van de benodigde waterberging vanuit Tricht opgenomen.
Tabel 3-1

Berekening compensatie waterberging Tricht west

Omschrijving
Bruto oppervlak
Percentage verhard

Hoeveelheid Eenheid
67.330 m2
45%

Netto verhard (m2)

30.299 m2

Netto verhard (ha)

3,03 ha

Waterberging per ha

436 m3/ha

Vereiste berging
Maximale stijging T=10
Minimaal oppervlak
Oppervlak bestaande C-watergang achter woningen
Nodig t.b.v. bergingsopgave

1.321 m3
0,30 m
4.403 m2
500 m2
3.903 m2
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Om de waterbalans voor de wijk ten westen van het spoor sluitend te maken is op waterniveau
3.900 m2 nodig. Het werkelijke ruimtebeslag zal groter zijn vanwege de benodigde ruimte voor
de oevers van de watergang. In de bestaande situatie is 2.890 m 2 aanwezig. Voor Tricht west
zou 3.900 – 2.890 = 1.010 m 2 extra nodig zijn om aan de opgave te voldoen.
Dit geeft aan dat in de bestaande situatie onvoldoende water aanwezig is binnen de wijk ten
westen van het spoor. Het terugbrengen van zoveel mogelijk waterberging aan deze zijde van
het spoor is vereist om de kans om wateroverlast zo klein mogelijk te houden.
Inrichting sloten oost- en westzijde spoor en duiker onder het spoor
Afgesproken is dat de watergang aan de westzijde droogvallend wordt. De bodem van de watergang komt op +1,75 m NAP, dat is 0,15 m boven de GHG.
Het bodemoppervlak van deze droogvallende waterberging is 1.612 m 2.
Er wordt een nieuwe duiker onder het spoor aangelegd. De watergangen aan weerszijden van
het spoor worden via een duiker 800 mm verbonden (zie bijlage 2, duikerberekening duiker
XIV). Door de aanleg van de duiker wordt het watersysteem robuuster en wordt de kans op wateroverlast aan de westzijde verkleind. De duiker wordt zo goed mogelijk ingepast tussen de
watergangen aan beide zijden van het spoor. De precieze hoogte van de binnen onderkant van
de duiker wordt nog nader uitgewerkt. Aan de westzijde van de duiker wordt een stuw geplaatst.
De stuw heeft een smalle doorstroomopening tot op de bodem, zodat de (droogvallende) watergang goed leegstroomt, waarmee moerassige situaties zo goed mogelijk worden voorkomen.
De dimensionering van de stuw wordt nog nader uitgewerkt.
De watergang langs de oostkant van het spoor, richting de Nieuwsteeg krijgt een minimale bodemhoogte van NAP +1,00 m. Het waterpeil wordt circa NAP +1,70 m. Het waterschap wil i.v.m.
de waterkwaliteit een minimale diepte van 70 cm hanteren. Het peil wordt door een stuw gereguleerd. In overleg met het waterschap worden de volgende eisen aan de stuw gesteld. De peilregulerende constructie in de vorm van een getrapte stuw komt circa 10 meter voor de zuidkant
van de duiker onder de Nieuwsteeg te staan. Het minimale afvoerdebiet is 0,0294 m 3/sec. De
onderzijde van de stuw ligt op +1,65 m NAP. De opstuwing is minimaal 0,40 m tot +2,10 m NAP
in extreme omstandigheden, daarboven dient de afvoer vergroot te worden tot totaal 0,419
m3/s. De bodemhoogte ten noorden van de stuw loopt af naar +0,40 m NAP tot de duiker onder
de Nieuwsteeg.
Gelet op de beperkte inpassingsruimte voor de stuw en de aan te passen oostelijke sloot is een
(deels) civieltechnische oplossing denkbaar. Het is voor het waterschap bespreekbaar om daarbij functies te combineren, bijv. door de stuwende functie te integreren in het ontwerp van de
watergang (bijv. via een soort cascade).
Er vindt een aanpassing van peilgebieden plaats tussen de Nieuwsteeg en de Lingedijk. De watergangen ten oosten en westen van het spoor komen in het peilgebied Laaggraafse Wetering
1,20 / 1,00 m +NAP (Zp/Wp) te liggen. De watergangen ten oosten en westen van het spoor
vormen een geïsoleerd systeem, dat zal afwateren op het peilgebied Laaggraafse Wetering
(1,20 / 1,00 m + NAP). Het streefpeil voor dit systeem wordt +1,70 m NAP. Daardoor zal de Bwatergang aan de westzijde van het spoor droogvallen.
Het waterpeil van dit (deel)watersysteem ligt geïsoleerd. Omdat historische waterpeilen niet
aanwezig zijn, is in overleg met het waterschap gekozen om dit deelwatersysteem af te stemmen op het gemiddeld hoogste grondwaterpeil. Deze GHG ligt op +1,60 m NAP. Door het hanteren van dit peil wordt zetting van de bodem zoveel mogelijk voorkomen. Het watersysteem
wordt gevoed door neerslag en, aan de oostzijde, door grondwater. In droge perioden kan het
waterpeil uitzakken.
Door de spoorverbreding neemt het verhard oppervlak toe. Deze verbreding watert over een
lengte van circa 400 m af in peilvak Tricht (Zp +1,40 / Wp +1,10) en circa 410 m in peilvak
Laaggraafse wetering. De toename aan verhard oppervlak bedraagt respectievelijk 1.904 en
2.950 m2 per peilvak. Tijdens het overleg met Waterschap Rivierenland (WSRL) en ProRail op
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28 april 2016 is door het WSRL aangegeven dat deze oppervlakken voor 50% verhard meegerekend mogen worden ter compensatie. Dit komt neer op respectievelijk 138 m 2 en 214 m2 extra waterberging op zomerpeil. Voor de ligging van de verharde oppervlakten zie ook figuur 5-1.
In bijlage 3 zijn een situatieschets en drie dwarsprofielen van het spoor met spoorsloten tussen
Nieuwsteeg en Lingedijk opgenomen, ter illustratie van de hiervoor beschreven inrichting.
Ondergrondse trillingwerende constructie
Langs de oostkant van het spoor wordt een ondergrondse trillingwerende constructie (OTC)
aangebracht. Het aanbrengen van de OTC langs de oostkant van de spoorbaan te Tricht heeft
invloed op de grondwaterstand. Dit is nader onderzocht met een geohydrologische modelberekening.
Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de OTC zorgt voor een toename van de grondwaterstanden ten noorden van de Nieuwsteeg, aan de westzijde van de OTC. Onder de spoorbaan
neemt de grondwaterstand eveneens toe. De aanleg van een beheerdrain tussen de OTC en
de spoorbaan voorkomt deze toename.
Door het waterschap is verzocht om nader onderzoek om de gevolgen van de OTC in beeld te
brengen voor een specifieke natte en droge situatie. Dit onderzoek loopt. De resultaten van het
onderzoek worden verwerkt in het waterhuishoudkundig plan dat als bijlage bij het tracébesluit
wordt gevoegd.
3.4
Verbreding van de spoorbrug over de rivier de Linge
Voor de verbreding van de spoorbrug over de Linge zal de pijler van de brug verbreed worden.
De pijler staat in het stroombed van de Linge. Door het vergroten van de pijler neemt de bergingscapaciteit in het stroombed af. Dit bedraagt een oppervlakte van 8 m 2. Ter compensatie
dient 8 m2 x 2 m1 (verloren berging tussen NAP 1 en +3) = 16 m 3 gecompenseerd te worden in
het winterbed van de Linge; deze wordt meegenomen bij de overige compensatie die benodigd
is in het Lingebed (zie paragraaf 3.5.3).
In figuur 3-5 is een bovenaanzicht van de onderdoorgang met de spoorbrug opgenomen.

Figuur 3-5

Bovenaanzicht onderdoorgang en spoorbrug met pijlers
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De compensatie van de brug zelf wordt niet meegenomen omdat regenwater vanaf de brug in
de huidige situatie in het Lingebed valt en de afwatering ook in de nieuwe situatie zo zal blijven.
3.5

Vervangen van de overweg Lingedijk door een onderdoorgang voor (lokaal)
autoverkeer2
3.5.1
Toename verhard oppervlak en vereiste compensatie
De bestaande overweg op de noordelijke Lingedijk wordt vervangen door een onderdoorgang.
Deze onderdoorgang komt gedeeltelijk in het stroombed van de Linge te liggen. De toename
aan verhard oppervlak dient gecompenseerd te worden.
De benodigde watercompensatie door toename van het verhard oppervlak in het winterbed van
de Linge is 476 m 3 per hectare.
Het totaal verhard oppervlak door aanleg van de onderdoorgang met toeritten bedraagt circa
2.350 m2. De spoorkruising vervalt, dit betreft een oppervlakte van ca. 250 m 2. Netto is de toename aan verhard oppervlak 2.100 m2. Vanuit de eis van het waterschap moet 476 m 3 water
worden gecompenseerd per ha verharding.
Voor de toeritten en overige verhardingen komt dit neer op circa 2.100 m 2. Ter compensatie
dient 0,21 ha x 476 m3/ha = 100 m3 berging gerealiseerd worden.
De compenserende maatregelen door toename aan verhard oppervlak of vermindering van berging in het winterbed worden in de paragraaf 3.5.3 beschreven.
3.5.2
Waterkelder en pompcapaciteit (onderdoorgang)
De onderdoorgang dient voorzien te zijn van een waterkelder voor het verpompen van afstromend regenwater. Gemeente Geldermalsen heeft aangegeven dat deze kelder ontworpen dient
te worden op ontwerpbui 08 uit de Leidraad Riolering (herhalingstijd van 2 jaar). Op basis van
de ontwerpbui en het afvoerend oppervlak is een benodigde pompcapaciteit van 50 m 3/h bepaald en een benodigde omvang van de waterkelder van 9 m 3.
Het afstromend hemelwater mag rechtstreeks afstromen naar de Linge. Lozen van schoon hemelwater op de riolering is niet toegestaan.
3.5.3
Watercompensatie Lingebed
Door het plaatsen van de onderdoorgang in de uiterwaarden wordt de bergingscapaciteit van de
Linge verkleind, dit moet worden gecompenseerd. De mate van compensatie wordt bepaald
door eis CRS-SOG-6.2.2.006 (CRS-VMLL-73) ‘volume dat tussen de 1 en 3 m NAP wordt ingenomen in het Lingebed moet gecompenseerd worden’, of in het winterbed van de Linge, bovenstrooms van de Julianastuw tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal. De droogliggingseis van de onderdoorgang is NAP + 2,20 m, wat inhoudt dat de onderdoorgang onder water komt te staan bij
een waterstand van de Linge boven de NAP +2,20 m (CRS-SOG-6.1.3.022).
De ruimte van de onderdoorgang die gecompenseerd moet worden, bedraagt de ruimte die
wordt ingenomen tussen de NAP +1,00 m en NAP +2,20 m. De hoeveelheid benodigde compensatie is daarmee circa 650 m 3. Door het aanleggen van de onderdoorgang zal het doorstroomprofiel bij ‘normale’ waterstanden niet wijzigen. Bij waterstanden die hoger zijn dan de
droogliggingseis (NAP + 2,20 m) zal de onderdoorgang ook gaan fungeren als doorstroomprofiel. Dit heeft een, beperkt, gunstig effect op de waterstand. De opstuwing ten gevolge van het
vernauwde profiel ter plaatse van de spoorbrug in de Linge zal iets minder zijn.
Naast de onderdoorgang is ook aan de zuidzijde van de Linge een verbreding van de spoorbaan voorzien. Uitgaande van een verbreding van 4 m, een helling 1:2 en een lengte van 125 m
komt dit neer op 2.000 m 3 aan te brengen grond. Als het maaiveld circa NAP +2,5 m is aan die
zijde, is het totaal te compenseren water in het Lingebed 0,5 x 4 x 125 = 250 m 3.
In figuur 3-6 is deze verbreding weergegeven.
2

De informatie in § 3.5 is voor een groot deel afkomstig uit Rapport Uitwerking Variant 1.0 def VMLL
dd31102014, op enkele punten zijn aanpassingen doorgevoerd waaronder een herberekening van de toename van het verhard oppervlak.
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24/ 31A
24/ 34

24/ 33

De totale compensatie in het winterbed van de Linge
is weergegeven in tabel 3-2.

24/ 35 53 B

Lin g ed

Tabel 3-2

ijk

6 86
124

Totale compensatie in het winterbed van
de Linge
m3

Omschrijving

Li ng e

45
0820

3
59

5A
6

6A

Te verbreden talud

Verbreding spoorbrug (§ 3.4)

16

Verharding onderdoorgang incl. op- en afritten

100

Verhoging Lingebed ter plaatse van onderdoorgang

650

Verbreding spoorbaan zuidwest talud zuidzijde

250

9

Totale compensatie

62

11

6 1A

10

1.016

12

66

33
0801

13

Verbreding spoorbaan talud
zuidzijde
14

15

16

Figuur 3-6

In totaal zal 1.050 m 3 gecompenseerd moeten worden in het Lingebed. Het getal is naar boven
afgerond ter compensatie van extra verhard oppervlak rond het restaurant De Lachende Gans
en het aanleggen van paden ter ontsluiting van het gebied.
De compensatie hiervoor vindt plaats in een natuurontwikkelingsproject van de Provincie Gelderland aan de zuidoever van de Linge. Zie figuur 3-7 voor de locatie van het project. ProRail
heeft hierover afspraken gemaakt met het waterschap en de Provincie Gelderland.

Figuur 3-7

Locatie voor volumecompensatie in het Lingebed

3.5.4
Insnijding op- en afrit in dijklichaam
Om de op- en afrit van de onderdoorgang Lingedijk te realiseren zal, vanwege de beperkte
ruimte de op- en afrit gedeeltelijk insnijden op het bestaande dijklichaam.
Er is onderzocht in hoeverre de insnijding door de onderdoorgang de functionaliteit van het dijklichaam aantast. Het effect van de insnijding in de Lingedijk door de wegverlegging is in beeld
gebracht m.b.v. dwarsprofielen en voorgelegd aan het waterschap.
Het waterschap geeft aan dat het in reguliere gevallen niet wenselijk is dat het profiel van de
waterkering kleiner wordt. Voor de Lingedijken bovenstrooms van Asperen wordt sinds kort
enigszins van dit uitgangspunt afgeweken. Deze dijken wisselen sterk in hoogte en profiel. Als
alle ingrepen in de huidige profielen worden tegengehouden, zou dit ook inhouden dat initiatieven op gedeelten waar veel overhoogte of oversterkte is, niet door kunnen gaan.
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Het waterschap heeft daarom de zogenoemde normprofielen geïntroduceerd. Dit zijn denkbeeldige dijkprofielen waaraan een dijkgedeelte met gelijke kenmerken (lengte enkele honderden
meters tot enkele kilometers) minimaal aan moet voldoen. Dit is steeds maatwerk.
Het normprofiel voor het dijkgedeelte ter hoogte van de onderdoorgang Lingedijk (dijkpaal
AZ108 – 180) heeft een kruin van 5 meter breed bij een hoogte van NAP + 5.00 m, en een buitentalud van 1:2,6. De wegprofielen voor de onderdoorgang Lingedijk voldoen hier juist aan,
waarbij de wegverharding meetelt in het grondlichaam.
Het ontwerp voor de onderdoorgang is daarom voor het waterschap akkoord en vergunbaar.
3.6
Perronaanpassing op het station Geldermalsen
De perrons op het stations Geldermalsen worden zo aangepast dat er meer perroncapaciteit
ontstaat. Aan de oostzijde van het station komt een perron voor de stoptrein Geldermalsen –
Tiel. Aan de westzijde wordt extra perroncapaciteit
gerealiseerd voor de stoptreinen tussen Vleuten,
Utrecht en Geldermalsen en de Merwedelingelijn.
Om dit mogelijk te maken wordt het huidige perron
zowel aan de noord- als aan de zuidkant ingekort.
Daarnaast worden nieuwe perrons gebouwd aan de
oost- en westzijde van de bestaande perrons. Het te
vervallen deel van de perrons (paars in Figuur 3-8)
heeft een oppervlakte van 9.876 m 2 en de nieuwe
perrons 7.760 m 2 (oranje in Figuur 3-8). Door de wijzigingen aan de perrons neemt het totaal verhard oppervlak af met circa 2.116 m 2.
In figuur 3-8 zijn de wijzigingen weergegeven.
Omdat het verhard oppervlak afneemt zijn geen compenserende maatregelen noodzakelijk voor waterberging.

Figuur 3-8 Wijzigingen perrons Geldermalsen

3.7
Saneren opstelsporen op emplacement Geldermalsen
Aan de westkant van het huidig station worden enkele opstelsporen gesaneerd voor de aanleg
van het nieuwe perron. Het saneren van de opstelsporen heeft een positief effect op de waterhuishouding omdat het verhard oppervlak afneemt. Totaal wordt circa 8.130 m 2 aan ballastbed
gesaneerd en komt er 3.740 m2 bij. Totaal neemt het verhard oppervlak aan ballastbed af met
4.390 m2.
3.8
Aanleg randweg (met fietspad)
De randweg komt van oost naar west, ten noorden van Tricht te liggen. In het oosten sluit deze
aan op De Twee Morgen en in het westen op de Middelweg. Hij kruist de Hooglandsche Wetering, de Meersteeg, het spoor en de Langstraat.
In onderstaande paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op de wijzigingen aan oppervlaktewatersystemen per onderdeel beschreven in paragraaf 3.8.1. In paragraaf 3.8.2 wordt ingegaan op de benodigde watercompensatie.
3.8.1
Watergangen
De nieuwe randweg doorkruist verschillende watergangen. De Hooglandsche Wetering is de
grootste te kruisen watergang. De overige zijn kleinere A-, B- of C-watergangen. Per locatie is
het knelpunt en de oplossing beschreven. Daarbij wordt het tracé van de randweg van oost
naar west gevolgd.
Langs de randweg zijn droogvallende greppels voorzien. Deze hebben een diepte van 0,15 m,
een talud van 1:2 en een maximale breedte van 3,50 m op insteek. Volgens de beleidsregels
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van het waterschap tellen de greppels niet mee als compenserende waterberging. De greppels
komen uit op A- en B-watergangen.
Als uitgangspunt voor het ontwerp van nieuwe watergangen wordt gehanteerd dat de nieuwe
watergangen de afmetingen krijgen van een watergang met B-status.
Tracé De Twee Morgen – Meersteeg en Hooglandsche Wetering
De randweg sluit aan de oostzijde aan op De Twee Morgen en kruist in noordelijke richting de
Hooglandsche Wetering. Vanaf De Twee Morgen tot aan de Hooglandsche Wetering komt aan
de oostkant van de weg een nieuwe watergang te liggen (figuur 3-9).

Figuur 3-9

Nieuwe watergang tussen De Twee Morgen en Hooglandsche Wetering

De B-watergang krijgt afmetingen zoals in figuur 3-10 is weergegeven en sluit aan op de boezem van de Hooglandsche Wetering.
B-watergang

1,5 m

7,91 m

NAP +3,25 m

1,45 m

1: 1,9
2,4 m
NAP 1,8 m
0,5 m

NAP +1,3 m
0,5 m

Figuur 3-10

Nieuwe B-watergang Hooglandsche Wetering

Aan de zuidwestkant van het wegvak tussen de Hooglandsche Wetering en de Meersteeg komt
een greppel te liggen die zorgdraagt voor de afvoer van regenwater naar de Hooglandsche Wetering.
De Hooglandsche Wetering is een hoofdwatergang voor de afvoer van water ten noordoosten
van Tricht. Het wegtracé kruist deze wetering. Om vrije afvoer van water mogelijk te houden is
een vaarduiker (zie nummer I in figuur 3-9) in het ontwerp opgenomen. Het waterschap stelt de
volgende eisen aan de afmetingen van de vaarduiker:
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• Minimale doorvaarthoogte 1,25 m + zomerpeil (NAP +1,80 m) boven onderzijde duiker komt
•
•
•
•
•
•
•
•

op NAP +3,05 m.
Minimale bodembreedte 2,00 m.
Minimale waterdiepte bij zomerpeil 1,00 m.
Minimale breedte doorvaartbreedte op waterlijn 2,25 m.
Maximale lengte 18,00 m.
De opstuwing die een dam met duiker mag veroorzaken mag maximaal 5 mm bij maatgevende afvoer (1,5 l/s/ha) zijn. Dezelfde maximale opstuwing van 5 mm geldt als criterium
voor wateraanvoer (0,3 l/s/ha).
Als er sprake is van kwel, dan moet de maatgevende afvoer verhoogd worden met de kwelafvoer. Of getoetst wordt aan aanvoerdebiet of kweldebiet 3 is afhankelijk van de locatie van
de te plaatsen duiker in het gebied.
De maatgevende afvoer in de Hooglandsche Wetering bedraagt 1,214 m 3/s.
Dekking t.o.v. de weg (asfalt).

In het landschapsplan is ervan uitgegaan dat de Hooglandsche Wetering met een duiker gekruist wordt. Op basis van het aangeleverd debiet, de afvoer van kwel en de toename aan verhard oppervlak dient de minimale afmeting van de vaarduiker 5,00 x 2,25 m te zijn. Daarbij is
ervan uit gegaan dat de watergang een breedte heeft van ca. 5,0 m. De opstuwing is berekend
op 2,06 mm. De berekening van de duiker is opgenomen in bijlage 2.
Tracé Meersteeg – onderdoorgang spoorkruising
Het maaiveld ter hoogte van de Meersteeg loopt af richting het westen. De percelen wateren
door middel van greppels en perceelsloten af richting het westen en komen uit op de bestaande
A-watergang (1) langs het spoor (zie figuur 3-11)

Figuur 3-11

Voorstel nieuwe afwatering (de witte cijfers verwijzen naar de tekst)

Voor het garanderen van de ontwatering en afwatering dient een nieuwe watergang gegraven
te worden langs een gedeelte van het wegtracé. De randweg watert af op de greppel/watergang
aan de zuidkant dan wel noordkant van de weg. De nieuwe B-watergangen (3) sluiten aan op
de nieuw te graven A-watergang (2) die vanuit Tricht komt (zie ook A-watergang spoor Tricht in
paragraaf 3.2). In figuur 3-11 zijn verwijzingen naar de watergangen en duikers (II, III, IV en VI 4)
opgenomen.
De watergangen krijgen de minimale afmetingen zoals hieronder weergegeven in figuur 3-12.
Het maaiveld langs de randweg verloopt van circa NAP +2,70 naar NAP +2,60.

3

4

Ter verduidelijking: dat is het aantal kubieke meters water dat een bepaald punt per tijdseenheid passeert
Duiker V komt aan de orde in §3.2 en staat niet op de figuur.
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A-watergang

9,5 m

NAP +2,60 m
1: 2

1,4 m

4m

3,9 m
NAP 1,2 m

0,8 m
0,7 m

NAP +0,40 m

B-watergang

8,0 m

NAP +2,70 m
1,5 m

2,35 m
NAP 1,2 m

1: 85
0,5 m

Figuur 3-12

0,5 m

4m

1: 1,85
NAP +0,70 m

Principe doorsnedes nieuwe A- en B-watergang (ligging zie figuur 3-11)

In Figuur 3-11 is een overzicht van de te dempen en nieuw aan te leggen watergangen weergegeven voor alle watergangen langs de randweg.
Onderdoorgang randweg
Ter hoogte van de kruising met het spoor wordt een onderdoorgang aangelegd.
Regenwater dat in de onderdoorgang valt wordt verzameld in een bergingskelder. Water vanuit
de tunnelbak zal rechtstreeks geloosd worden op het oppervlaktewater aan de zuidoostkant van
de tunnelbak.
Langs de spoorbaan ligt aan de oostkant een A-watergang (1) en aan de westkant een B-watergang (5). De A-watergang heeft een belangrijke functie voor de afvoer van water uit Tricht en
een ontwaterende functie voor het bestaande spoortracé. De A-watergang heeft op basis van
de inmeting van Fugro (tekening 8013-0028-000_Geldermalsen Overzicht.dwg ) een breedte van ca. 2,00
m op waterlijn. De watergang wordt over een lengte van 45 meter gedempt. Hierdoor gaat circa
90 m2 aan waterberging verloren. De B-watergang (5) heeft een ontwaterende functie voor met
name het spoor en de aangrenzende percelen. Door het aanleggen van de randweg en de onderdoorgang is verlegging van deze watergangen nodig. Deze B-watergang heeft een lengte
van 95 meter en een breedte van ca. 4 meter op waterlijn. Hierdoor gaat 380 m 2 aan waterberging verloren.
De nieuwe A-watergang is beschreven in de voorgaande alinea (zie ook figuur 3-11 / figuur
3-12).
Water vanuit Tricht wordt in noordelijk richting afgevoerd. Hiervoor wordt een nieuwe duiker onder de randweg aangelegd. De kruising met de randweg bestaat uit een duiker (II) (zie figuur
3-11) met een minimale diameter van 2000 x 1000 mm (b x h). De duiker krijgt een b.o.b. (binnen onderkant buis) van maximaal NAP +0,40 m. Dit is gelijk aan de slootbodem (0,80 m waterdiepte bij zomerpeil). De berekening van de duiker is opgenomen in bijlage 2.
De bestaande B-watergang (6), zie figuur 3-11, aan de zuidwestkant van het spoor wordt verlegd en verlengd in westelijke richting langs de nieuwe randweg. Deze B-watergang krijgt een
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maximale breedte op insteek van 8,00 m waardoor meer waterberging gecreëerd wordt om aan
de bergingseisen te kunnen voldoen. In figuur 3-13 is het principeprofiel van deze watergang
weergegeven. Deze watergang heeft een lengte van circa 255 m en een breedte op waterlijn
van 4,70 m. De nieuwe watergang heeft een totaal oppervlak van 1.246 m 2 op waterlijn. Hiervan
dient 380 m2 afgetrokken te worden voor compensatie van de te dempen B-watergang.

8m
NAP +2,50 m
1,1 m

1: 1,5

4,7 m
NAP +1,4 m

0,5 m

NAP +0,90 m
3,2 m

Figuur 3-13

Principe profiel B-Watergang west- en oostkant van de randweg en ten westen van het
spoor

De bestaande B-watergang (7), zie figuur 3-11, aan de noordkant van de randweg ten westen
van het spoor wordt aan de zuidkant verbreed tot een maximaal 8 meter op insteek. Deze verbreding is noodzakelijk om voldoende wateroppervlak te creëren voor compenserende maatregelen. Om eenzijdig onderhoud uit te kunnen voeren, in combinatie met een zo groot mogelijk
oppervlak voor waterberging, is hier gekozen voor een talud van 2:3. Gezien de aanwezigheid
van klei komt de stabiliteit van het talud hierdoor niet in gevaar. De bestaande watergang heeft
een breedte op waterlijn van circa 2,5 m en de nieuwe 4,7 m. Hier wordt dus 2,20 m extra waterberging gecreëerd. Deze watergang heeft een lengte van circa 265 meter. Totaal is hier 583
m2 (ca. 175 m3) extra wateroppervlak te realiseren. Het principeprofiel van de watergang is
weergegeven in figuur 3-13.
De duiker IV westelijk van de onderdoorgang kruisend met de randweg krijgt een diameter van
800 mm en een b.o.b. van NAP +0,80 m. De berekening van de duiker is opgenomen in bijlage
2.
Langstraat
Langs de oostkant van de Langstraat ligt een A-watergang. Deze watergang heeft een bovenbreedte van circa 5,30 m en een waterbreedte van ca. 2,70 m (bij zomerpeil van NAP +1,40 m)
(Bron Fugro: 8013-0028-000_Geldermalsen Overzicht.dwg). Deze watergang stroomt af in westelijke richting en is via een duiker verbonden met de watergang ten westen van de Langstraat.
De afwaterende watergang richting het westen heeft een breedte op insteek van circa 6,20 m
en op waterlijn circa 4,50 m. Langs de westkant van de Langstraat ligt eveneens een watergang. Deze is via een duiker verbonden met de watergang waar ook de oostkant op afwatert. In
figuur 3-14 is de huidige situatie weergegeven.
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Figuur 3-14

Huidige situatie watersysteem Langstraat

Om in de nieuwe situatie de afwatering niet te belemmeren dienen nieuwe duikers aangelegd te
worden. In figuur 3-15 is de nieuwe situatie opgenomen.
De nieuwe duiker (VII) en VIII langs de oostkant van de Langstraat (IX) krijgen een diameter
800 mm. De duiker IX kruisend met de Langstraat krijgt eveneens een diameter van 800 mm.
Deze duikers krijgen een b.o.b. van NAP +0,80 m. De duiker kruisend met de Langstraat gaat
over de bestaande riolering heen.

Figuur 3-15

Duikers Langstraat met nummering

Voor het waarborgen van de afvoer komt in de nieuwe perceelontsluiting een duiker (duiker X)
met een diameter van 1.200 mm en ter plaatse van de randweg (duiker XI) wordt een kokerduiker van 1.250 x 1.000 mm (bxh) aangebracht. De berekening van de duikers is opgenomen in
bijlage 2.
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De watergangen langs de oostkant van de Langstraat krijgen hetzelfde profiel terug als de bestaande situatie. De nieuwe watergang aan de westkant krijgt een waterbreedte op zomerpeil
van ca. 4,70 m zoals in figuur 3-16 weergegeven.
7,9 m

2,5 m

NAP +2,20 m
4,7 m

0,8 m

NAP +1,4 m
1: 2

1,0 m
NAP +0,4 m
0,7 m

Figuur 3-16

Principe profiel watergang oostkant Langstraat

Tracé Langstraat – Middelweg
De randweg passeert in het tracé Langstraat – Middelweg in westelijke richting nog twee watergangen. De eerste watergang is een B-watergang. Voor het functioneren van het watersysteem
wordt deze watergang voorzien van een duiker XII bet. Ø800 mm (zie figuur 3-17). De bodemhoogte van deze duiker ligt op NAP +0,60 m. De berekening van de duiker is opgenomen in bijlage 2].
In de overhoek tussen de randweg en de B-watergang langs de sportvelden kan 30 m 2 extra
waterberging gecreëerd worden op zomerpeilniveau.

Figuur 3-17

Duiker B-watergang tracé Langstraat – Middelweg en extra waterberging

Door de watergang langs de sportvelden te verbreden, waardoor de berm daar 3,50 m wordt in
plaats van 4 meter, is over een lengte van 250 m met een verbreding van 0,50 m 125 m 2 extra
wateroppervlak op zomerpeil te realiseren. Het onderhoud zal gedeeltelijk vanaf de weg plaats
vinden.
Langs de Middelweg ligt eveneens een B-watergang. Deze watergang heeft een bodemhoogte
van circa NAP +0,80 m. Op insteek varieert deze watergang van 3,50 tot circa 5,20 m. Voor de
afwatering van het achterliggend gebied wordt een nieuwe duiker aangelegd. Vanwege de beschikbare ruimte voor de nieuwe aansluiting op de Middelweg dient de watergang (zie figuur
3-18) iets omgelegd te worden en een duiker XIII beton Ø800 mm aangelegd te worden. In
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overleg met het waterschap is afgesproken dat het huidig profiel van de watergang gehandhaafd mag worden, omdat de verlegging een korte lengte betreft. Wel geldt een minimum talud
van 2:3.

Figuur 3-18

Aanpassing B-watergang Middelweg

3.9
Reizigerstunnel station Geldermalsen.
De aan te leggen reizigerstunnel op station Geldermalsen ligt in de regionale waterkering van
de Linge. Tijdens het overleg van 10 september 2015 heeft het waterschap uitdrukkelijk aangegeven dat er een functiescheiding moet zijn tussen de regionale waterkering en de reizigerstunnel.
In figuur 3-19 is de ligging van de reizigerstunnel en de regionale waterkering weergegeven.

Figuur 3-19

Ligging reizigerstunnel en regionale waterkering van de Linge
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Waterschap en ProRail hebben op 26 januari 2016 nadere afspraken gemaakt over de reizigerstunnel. Hierover is het volgende opgenomen in het besprekingsverslag van dit overleg:
“Voor de bouw van de tunnel is een bouwkuip nodig voor zowel het deel van de tunnel onder
het spoor als voor het deel naar de perrons. Aangezien damwanden in het spoor in de eindsituatie achterblijven, is het idee om de gehele damwand van de bouwkuip, aan de zuidkant, te
handhaven en deze te gebruiken als vervangende waterkering. Voor WSRL is deze optie akkoord, indien er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
• Voldoende lengte en breedte in verband met onder- en achterloopsheid.
• Voldoende dik i.v.m. levensduur 100 jaar, corrosietoeslag etc.
• Het waterschap wil wel scheiding van functies. De damwand moet een eigen functie blijven
houden. Dus geen koppeling tussen damwand en de tunnel. Dit zou volgens het waterschap
opgelost kunnen worden door een houten plaat in de damwandkassen te plaatsen alvorens
het beton te storten. Dit wordt opgenomen in het ontwerp van de reizigerstunnel.
Verder worden de volgende afspraken gemaakt, die nader dienen te worden opgenomen in het
aanbestedingsdossier:
• WSRL krijgt revisie gegevens van damwand van de uitvoerend aannemer.
• De damwand komt in eigendom van WSRL.
• Tijdens de uitvoering moet de waterkering altijd gegarandeerd zijn. Met een noodplan kan
ook in het hoogwaterseizoen gebouwd worden. De waterkerende hoogte is bepaald op
+3,00 m NAP. De Lingedijken boven Asperen doet echter ook dienst als compartimenteringskering in geval van een doorbraak vanuit de grote rivieren (Lek of Waal). Om die dient
de hoogte van de damwand NAP + 5.00 m te zijn, dit komt overeen met de actuele kruinhoogte van de Genteldijk ten oosten van het spooremplacement”.
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Compenserende maatregelen

4.1
Inleiding compenserende maatregelen
Door het project neemt het verhard oppervlak toe, worden bestaande watergangen gedempt en
nieuwe gegraven. Als gevolg van de toename van het verhard oppervlak is het noodzakelijk om
watercompensatie aan te leggen om te voorkomen dat er in de toekomst wateroverlast ontstaat.
Daarnaast moeten te dempen watergangen één op één gecompenseerd worden. In dit hoofdstuk zijn extra verharde oppervlakten, te dempen watergangen en compenserende maatregelen
beschreven en in tabelvorm weergegeven.
4.2
Compenserende maatregelen
Het verhard oppervlak van de randweg is opgedeeld per peilvak en indien aanwezig is ook een
fysieke scheiding, zoals de Hooglandsche Wetering, gebruikt als scheiding. Daarnaast is compensatie voor het extra spoor en overige verhardingen meegenomen in de onderstaande paragraaf. In tabel 4-1 is het verhard oppervlak weergegeven en de bijhorende bergingseis voor watercompensatie conform uitgangspunten paragraaf 2.4. De nummers (I t/m VIII) zijn terug te vinden in figuur 5-1.
Tabel 4-1

Verhard oppervlak en bergingseis
Nieuw verhard

Nieuw waterop-

oppervlak

Bergingseis

pervlak

T=10+10% (m3)
87

(m2)

I

Buurmalsen

(m2)
1.990

II

Buurmalsen

2.044

89

297

III

Laaggraafse Wetering

4.933

215

717

IV

Tricht (oostelijk van Langstraat tot spoor)

4.650

203

677

Tricht (westelijk van Langstraat tot Middelweg)

4.043

176

587

Nr.

Peilvak (+omschrijving)

VIII

290

V

Laaggraafse Wetering

125

5

18

VI

Laaggraafse Wetering

2.950*

64

214

VII

Tricht
Totalen

1.904*

42

140

22.639

881

2.940

Totaal Buurmalsen

587

Totaal Laaggraafse Wetering

949

Totaal Tricht

1403

*Hiervan is 50% als verhard meegerekend

Watergangen
Compensatie van toename aan verhard oppervlak zal plaatsvinden in nieuw te graven en/of te
verbreden watergangen.
Onderstaand wordt de benodigde compensatie rondom de randweg en het spoor beschreven
voor zowel de toename aan verhard oppervlak als het dempen van bestaande sloten.
Peilvak Buurmalsen
Toename verhard oppervlak
Het verhard oppervlak van de aan te leggen randweg tussen de Meersteeg en de aansluiting op
De Twee Morgen is circa 4.034 m 2 (totaal van nr. I 1.990 m 2 en nr. II 2.044 m 2 uit de tabel 4-1).
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Er is 587 m 2 waterberging nodig conform de eisen van het waterschap voor toename van verhard oppervlak (totaal van nr. I 290m 2 en nr. II 297 m2).
Demping oppervlaktewater
Er wordt geen water gedempt.
Totaal te compenseren
Er is in totaal 587 m2 waterberging nodig.
Te realiseren compensatie
Het wegvak tussen de Hooglandsche Wetering en de Meersteeg (nr. II uit tabel 4-1) stroomt af
richting de wetering. De berging van dit deel wordt gerealiseerd in de watergang ten oosten van
de Hooglandsche Wetering (zie figuur 3-9). In peilvak Buurmalsen (nr. I en II uit tabel 4-1) ten
oosten van de Hooglandsche Wetering wordt een nieuwe watergang aangelegd (figuur 3-10). In
de nieuwe watergang is bij een lengte van 255 m en 2,40 m waterbreedte ruim 612 m 2 berging
aanwezig (zie nr. A in tabel 4-3 en figuur 5.1). Daarmee voldoet de te realiseren berging aan de
eis voor watercompensatie.
Peilvak Laaggraafse Wetering
Toename verhard oppervlak
In het peilvak Laaggraafse Wetering (nr. III, V en VI uit tabel 4-1), tussen de Meersteeg en de
spoorbaan is compensatie nodig voor de toename van 6.933 m 2 verharding. Daarvan telt 2.950
m2 spoorbaan voor 50% mee ter compensatie. De vereiste waterberging bedraagt 949 m 2
nieuw wateroppervlak op zomerpeilniveau.
Demping oppervlaktewater
Voor de compensatie van dempingen is 3.020 m 2 nieuw wateroppervlak nodig. De dempingen
zijn (zie figuur 5.1):
• 90 m2 ter plaatse van de bestaande A-watergang langs het spoor, ter hoogte van de onderdoorgang randweg (nr. 1);
• 40 m2 voor demping van een deel van de bestaande watergang langs de Willem Mechteldstraat (nr. 2);
• 2.890 m2 voor de C-watergang tussen de Nieuwsteeg en de Lingedijk ten westen van het
spoor (nr. 3), hiervan komt 1.612 m 2 terug op dezelfde locatie.
Totaal te compenseren
Het totaaloppervlak nieuw te realiseren watercompensatie voor toename van verharding en
dempingen bedraagt daarmee 3.969 m 2.
Te realiseren compensatie
De vereiste waterberging wordt gerealiseerd in de nieuwe of te verbreden watergangen zoals
weergegeven in figuur 5.1, nr. B t/m G:
• Om afwatering van zowel de watergang uit Tricht en de watergangen langs de randweg mogelijk te maken wordt een nieuwe watergang aan de noordkant van de randweg gegraven.
De nieuwe A-watergang aan de noordkant van de randweg heeft een oppervlak op zomerpeil van 347 m2 (nr. C);
• De bergingsvijver aan de zuidkant, die verbonden is met de A-watergang uit Tricht, heeft
een oppervlak van 1.496 m2 (nr. B).
• In de te verbreden, toekomstige A-watergang langs de Willem Mechteldstraat vanuit Tricht is
414 m2 extra waterberging te realiseren (nr. G)
• In de nieuwe B-watergang aan de noord- en zuidkant van de randweg is respectievelijk
348 m2 en 378 m2 beschikbaar. (nr. D en E)
• In de C-watergang (in de toekomstige situatie een B-watergang) tussen de Nieuwsteeg en
de Lingedijk (nr. F), ten westen van het spoor is 1.612 m 2 wateroppervlak beschikbaar.
Totaal komt dit neer op 4.595 m 2 waterberging.
Daarmee voldoet de te realiseren berging aan de eis voor watercompensatie.
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Peilvak Tricht
Toename verhard oppervlak
In peilvak Tricht (nr IV, VII en VIII tabel 4-1) ligt het overige tracé van de randweg vanaf de
spoorbaan tot aan de Middelweg. De totale toename aan verharding op dit weg tracé is circa
8.693 m2 (nr. IV 4.650 m 2 + nr. VIII 4.043 m 2). Hiervoor dient 677 + 587 = 1.264 m2 extra waterberging gerealiseerd te worden.
Door verbreding van het spoor neemt het verhard oppervlak dat afwatert op peilvak Tricht toe
met 1.904 m2 (nr. VII) Hiervoor zal 140 m 2 extra waterberging ter compensatie nodig zijn (het
ballastbed wordt voor 50% als verhard meegerekend).
In totaal moet 1.404 m2 wateroppervlak worden gerealiseerd vanwege toename aan verharding.
Demping oppervlaktewater
Er wordt een B-watergang (7) (zie figuur 3-11) gedempt langs het spoor. De lengte van de te
dempen watergang is circa 95 m met een wateroppervlakte van circa 380 m 2.
Ter hoogte van de Langstraat – Weistraat worden watergangen gedempt. De lengte van te
dempen watergangen is circa 92 m met een oppervlakte op waterlijn bij zomerpeil van circa 401
m2.
In totaal moet 781 m2 worden gecompenseerd vanwege de demping van bestaande watergangen.
Totaal te compenseren
Totaal moet 2.185 m 2 waterberging worden gerealiseerd voor compensatie.
Te realiseren compensatie
De vereiste waterberging wordt als volgt gerealiseerd:
• Voor compensatie is rekening gehouden met het verbreden van de bestaande B-watergang,
figuur 3-11, aan de noordkant van de randweg, die vanaf het spoor richting de Langstraat
afstroomt. De bestaande watergang heeft een breedte van circa 2,50 m op waterlijn. De
maximale verbreding bedraagt 2,20 m op waterlijn en van insteek tot insteek maximaal 8,00
m. Hierdoor is, over een lengte van 265 meter, 583 m 2 extra wateroppervlak te realiseren.
• De te verleggen en verlengen B-watergang aan de zuidkant van de randweg krijgt een wateroppervlak van circa 4,70 m op waterlijn en heeft een lengte van ca. 265 m. Hier wordt
1.246 m2 extra wateroppervlak aangebracht.
• Ter hoogte van de Langstraat – Weistraat worden nieuwe watergangen aangelegd. . De
nieuwe watergangen hebben een lengte van circa 36 meter met een breedte op waterlijn
van 4,70 m en een oppervlakte van 170 m 2.
• De watergang langs de westkant van de Langstraat wordt over een lengte van 20 meter verbreed met circa 2 meter (40 m2).
• Halverwege de randweg tussen de Langstraat en de Middelweg wordt in een overhoek nog
30 m2 waterberging extra gerealiseerd.
• Door de watergang langs de sportvelden wel iets te verbreden, waardoor de berm daar 3,50
m wordt in plaats van 4 meter, is over een lengte van 250 m met een verbreding van 0,50 m
125 m2 extra wateroppervlak op zomerpeil te realiseren. Het onderhoud zal gedeeltelijk
vanaf de weg plaats vinden.
Er wordt totaal 2.194 m 2 nieuw wateroppervlak gerealiseerd. Door de nieuw aan te leggen watergangen wordt voldaan aan de gestelde eis ten aanzien van compenserende waterberging
door toename van verhard oppervlak in peilvak Tricht.
4.3
Overzicht dempingen en nieuw te graven watergangen ter compensatie
Voor de randweg en de verbreding van het spoor ten noorden van de Linge worden verschillende watergangen gedempt. In de onderstaande tabel 4-2 zijn de dempingen opgenomen.
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Tabel 4-2
Locatie

Dempingen binnen plangebied randweg en spoorverbreding ten noorden van de
Linge
Peilvak

Dempingen

Lengt

Breedte op

Opper-

e

waterlijn (m)

vlak (m2)
90

1

Laaggraafse wetering

A-watergang oostkant spoor

45

2

2

Laaggraafse wetering

Willem Mechteldstraat

18

2,2

40

3

Laaggraafse wetering

C-watergang westkant Nieuwsteeg - Lingedijk

270

10,70

2.890

4

Tricht

Langstraat A-watergang (haaks op Langstraat)

36

5,15

185

5

Tricht

Langstraat A- en B-watergang (oostkant)

43

4

172

6

Tricht

t.p.v. duiker in randweg ten westen van Langstraat

12,5

3,5

44

7

Tricht

b-watergang westkant spoor

95

4

380

Totaal Laaggraafse Wetering

3.020

Totaal Tricht

781

In tabel 4-3 zijn de locaties van nieuw te graven watergangen opgenomen met het totaal nieuw
wateroppervlak.
Tabel 4-3
Locatie

Nieuwe watergangen
Peilvak

Nieuwe watergang

Lengte

Breedte op

Oppervlak

waterlijn

(m2)

(m)
A

Buurmalsen

B-watergang Hooglandsche Wetering

255

2,4

612

B

Laaggraafse Wetering

A-watergang 16 m breed tweezijdig on-

136

11

1.496

C

Laaggraafse Wetering

A-watergang noordkant randweg

D

Laaggraafse Wetering

B-watergang noordkant

E

Laaggraafse Wetering

B-watergang zuidkant

F

Laaggraafse Wetering

B-watergang westkant spoor Nieuw-

G

Laaggraafse Wetering

derhoud
77

4,5

347

120

2,9

348

97

3,9

378

260

6,2

1.612

180

2

414

28

4,7

132

8

4,7

38

steeg - Lingedijk
A-watergang Willem Mechteldstraat
(max. 2 m verbreding)
H

Tricht

Langstraat A-watergang (haaks op
Langstraat)

I

Tricht

Langstraat A- en B-watergang (oostkant)

J

Tricht

Langstraat verbreding

20

2

40

K

Tricht

Overhoek tussen Langstraat en Middel-

25

1,2

30

weg
L

Tricht

B-watergang zuidwest

265

4,7

1.246

M

Tricht

B-watergang noordwest (max. 2,5 m

265

2,2

583

250

0,5

125

bestaande watergang)
N

Tricht

Bestaande B-watergang langs sportveld verbreden met 0,50 m

Totaal Buurmalsen

612

Totaal Laaggraafse Wetering

4.595

Totaal Tricht

2.194
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5.1
Compensatie in Lingebed
In totaal zal 1.050 m 3 gecompenseerd moeten worden in het Lingebed. Het getal is naar boven
afgerond ter compensatie van extra verhard oppervlak rond het restaurant en het aanleggen
van paden ter ontsluiting van het gebied. In onderstaande tabel 5-1 zijn de te compenseren m 3
opgenomen.
Tabel 5-1

Totale compensatie in het winterbed van de Linge
m3

Omschrijving
Verbreding spoorbrug (§ 3.4)

16

Verharding onderdoorgang incl. op- en afritten

100

Verhoging Lingebed ter plaatse van onderdoorgang

650

Verbreding spoorbaan zuidwest talud zuidzijde

250

Totale compensatie

1.016

De compensatie hiervoor vindt plaats in een natuurontwikkelingsproject van de Provincie Gelderland aan de zuidoever van de Linge.
5.2
Aanpassing perrons en sanering sporen
Op station en emplacement Geldermalsen worden de perrons aangepast. De hoeveelheid verhard oppervlak neemt daarbij af omdat de oppervlakte te verwijderen perron groter is dan de
oppervlakte nieuw te bouwen perron.
Ook wordt een aantal opstelsporen gesaneerd. Totaal wordt circa 8.132 m 2 aan ballastbed gesaneerd en komt er 3.739 m2 bij. Totaal neemt het verhard oppervlak aan ballastbed af met
4.392 m2.
5.3
Benodigde compensatie en totaal nieuw wateroppervlak
De tabellen uit hoofdstuk 4 zijn samengevat in tabel 5-2. Uit de samenvatting blijkt dat de
nieuwe watergangen voldoende ruimte bieden voor de compensatie van het de dempingen en
de toename aan verharde oppervlakten.
Tabel 5-2

Samenvatting dempingen, compensatie toename verhard oppervlak en nieuwe
watergangen
Totaal benodigde

Totaal benodigde

Totaal com-

Totaal

Totaal

compensatie van

compensatie toe-

pensatie

nieuw

meer/minder

wege demping

name verhard op-

Peilvak
Tricht
Laaggraafse Wetering
Buurmalsen

waterop-

pervlakte

pervlak

781

1.404

2.185

2.194

9

3.020

949

3.969

4.595

626

587

587

612

25

De locaties in bovenstaande tabellen zijn terug te vinden op de volgende pagina.
5.4
Reizigerstunnel station Geldermalsen
Om de door het waterschap gewenste functiescheiding te bewerkstelligen wordt een damwand
aangelegd tussen reizigerstunnel en de hier aanwezige regionale waterkering.
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Duiker I Hooglandse Wetering
Duiker locatie

(I) Hooglandse Wetering

Type watergang

A-watergang

QMTGAFVOER (m3/s)

1,214

Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)

1167,00

Kwel mm/dag

1

kwel in m3/s

1,35069E-05

Overstort uit riolering m3/s

0

Totale maatgevende afvoer m3/s

1,214

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

1,214

Binnen onderkant m +NAP

0,80

Afmeting duiker

5000x2250

Lengte duiker

12

Bodembreedte watergang ca.

5,5
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Duiker II randweg oostelijk van onderdoorgang
Duiker locatie

(II) randweg
(oostelijk van onderdoorgang)

Type watergang

A-watergang

QMTGAFVOER (m3/s)
Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)
Kwel mm/dag
kwel in m3/s
Overstort uit riolering m3/s

0
0,00
1
0
0,48

Totale maatgevende afvoer m3/s

0,035

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

0,905

Binnen onderkant m +NAP
Afmeting duiker (mm)

0,40
2000x1000

Lengte duiker

33

Bodembreedte watergang ca.

0,7

Opmerking

totaal debiet van randweg (IV) en
Nieuwsteeg (V)
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Duiker III randweg noordoostelijk van onderdoorgang
Duiker locatie

(III) randweg (noordoostelijk
van onderdoorgang)

Type watergang

A-watergang

QMTGAFVOER (m3/s)

0

Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)

0,00

Kwel mm/dag

1

kwel in m3/s

0

Overstort uit riolering m3/s
Totale maatgevende afvoer m3/s

0,041

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

0,905

Binnen onderkant m +NAP
Afmeting duiker (mm)

2000x1000

Lengte duiker

8

Bodembreedte watergang ca.
Opmerking

0,7
totaal debiet van randweg II en V
Nieuwsteeg
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Duiker IV randweg zuidoostelijk van onderdoorgang
Duiker locatie
Type watergang
QMTGAFVOER (m3/s)
Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)
Kwel mm/dag
kwel in m3/s

(IV) randweg (zuidoostelijk van
onderdoorgang)
B-watergang
0,00603645
4,02
1
4,65775E-08

Overstort uit riolering m3/s
Totale maatgevende afvoer m3/s

0,006

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

0,006

Binnen onderkant m +NAP
Afmeting duiker (mm)

800

Lengte duiker

16,8

Bodembreedte watergang ca.

0,5

Opmerking
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Duiker V Nieuwsteeg
Duiker locatie

(V) Nieuwsteeg

Type watergang

B-watergang

QMTGAFVOER (m3/s)

0,0294

Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)

19,60

Kwel mm/dag

1

kwel in m3/s

2,26819E-07

Overstort uit riolering m3/s

0,39

Totale maatgevende afvoer m3/s

0,0294

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

0,419

Binnen onderkant m +NAP

0,4

Afmeting duiker (mm)

1250 x 1000

Lengte duiker

57

Bodembreedte watergang ca.

1,8

Opmerking

gegevens deels vanuit mail
WSRL
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Duiker VI randweg westelijk van onderdoorgang
Duiker locatie
Type watergang
QMTGAFVOER (m3/s)
Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)
Kwel mm/dag
kwel in m3/s

(VI) randweg (westelijk van onderdoorgang)
B-watergang
0,0068919
4,59
1
5,31782E-08

Overstort uit riolering m3/s
Totale maatgevende afvoer m3/s

0,007

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

0,007

Binnen onderkant m +NAP
Afmeting duiker (mm)

0,8
800

Lengte duiker

24

Bodembreedte watergang ca.

0,7

Opmerking
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Duiker VII Langstraat noordoost kant
Duiker locatie
Type watergang
QMTGAFVOER (m3/s)
Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)
Kwel mm/dag
kwel in m3/s
Overstort uit riolering m3/s

(VII) Langstraat (noordoostkant)
A-watergang
0,09448
16,09
1
1,86227E-07
0,07

Totale maatgevende afvoer m3/s

0,094

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

0,164

Binnen onderkant m +NAP
Afmeting duiker (mm)

0,8
800

Lengte duiker

21

Bodembreedte watergang ca.

0,7

Opmerking
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Duiker VIII Langstraat zuidoost kant
Duiker locatie
Type watergang
QMTGAFVOER (m3/s)
Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)
Kwel mm/dag
kwel in m3/s
Overstort uit riolering m3/s

(VIII) Langstraat (zuidoostkant)
A-watergang
0,09448
16,09
1
1,86227E-07
0,07

Totale maatgevende afvoer m3/s

0,094

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

0,164

Binnen onderkant m +NAP
Afmeting duiker (mm)

0,8
800

Lengte duiker

12

Bodembreedte watergang ca.

0,7

Opmerking
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Duiker IX Langstraat kruisend
Duiker locatie
Type watergang
QMTGAFVOER (m3/s)
Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)
Kwel mm/dag
kwel in m3/s
Overstort uit riolering m3/s

(IX) Langstraat (kruisend)
A-watergang
0,09448
16,09
1
1,86227E-07
0,07

Totale maatgevende afvoer m3/s

0,094

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

0,164

Binnen onderkant m +NAP

0,8

Afmeting duiker (mm)

800

Lengte duiker

12,5

Bodembreedte watergang ca.

3,2

Opmerking
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Duiker X inrit langs randweg (westelijk van Langstraat)
Duiker locatie
Type watergang
QMTGAFVOER (m3/s)
Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)
Kwel mm/dag
kwel in m3/s
Overstort uit riolering m3/s

(X) inrit langs randweg (westelijk van Langstraat)
A-watergang
0,09448
40,19
1
4,65162E-07
0,42

Totale maatgevende afvoer m3/s

0,094

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

0,514

Binnen onderkant m +NAP
Afmeting duiker (mm)

0,4
1200

Lengte duiker

14

Bodembreedte watergang ca.

0,7

Opmerking
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Duiker XI kruisend randweg (westelijk van Langstraat)
Duiker locatie
Type watergang
QMTGAFVOER (m3/s)
Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)
Kwel mm/dag
kwel in m3/s
Overstort uit riolering m3/s

(XI) kruisend met randweg
(westelijk van Langstraat)
A-watergang
0,09448
40,19
1
4,65162E-07
0,42

Totale maatgevende afvoer m3/s

0,094

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

0,514

Binnen onderkant m +NAP
Afmeting duiker (mm)

0,40
1200 x 1000

Lengte duiker

16

Bodembreedte watergang ca.

3,2

Opmerking

Totaaldebiet gelijk aan X

SWNL0194873, revisie D2
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Bijlage 2 : Berekeningen duikers

Duiker XII kruisend randweg tussen Langstraat en Middelweg
Duiker locatie
Type watergang
QMTGAFVOER (m3/s)
Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)
Kwel mm/dag
kwel in m3/s
Overstort uit riolering m3/s

(XII) tussen Langstraat en Middelweg
B-watergang
0,0214
14,27
1
1,65162E-07
0

Totale maatgevende afvoer m3/s

0,021

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

0,021

Binnen onderkant m +NAP
Afmeting duiker (mm)

0,6
800

Lengte duiker

16

Bodembreedte watergang ca.

0,5

Opmerking

SWNL0194873, revisie D2

Bijlage 2 : Berekeningen duikers

Duiker XIII kruisend randweg(bij Middelweg)
Duiker locatie
Type watergang
QMTGAFVOER (m3/s)
Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)
Kwel mm/dag
kwel in m3/s
Overstort uit riolering m3/s

(XIII) randweg kruisend (bij
Middelweg)
B-watergang
0,0036
2,38
1
2,75463E-08
0

Totale maatgevende afvoer m3/s

0,004

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

0,004

Binnen onderkant m +NAP
Afmeting duiker (mm)

0,8
800

Lengte duiker

16

Bodembreedte watergang ca.

0,5

Opmerking

SWNL0194873, revisie D2

Bijlage 2 : Berekeningen duikers

Duiker XIV duiker onder het spoor tussen Nieuwsteeg en Lingedijk
Duiker locatie

(XIV) duiker onder spoor Tricht

Type watergang

B-watergang (droogvallend)

QMTGAFVOER (m3/s)

0,0045

Afvoergebied t.b.v. kwel (ha)

3,03

Kwel mm/dag

1

kwel in m3/s

3,50694E-08

Overstort uit riolering m3/s

0

Totale maatgevende afvoer m3/s

0,005

Totale maatgevende afvoer + overstort (bui09)

0,005

Binnen onderkant m +NAP

1,75

Afmeting duiker (mm)

800

Lengte duiker

44

Bodembreedte watergang ca.

1,75 / 1,00

Opmerking

Betreft verbinding tussen droogvallende watergang aan westkant
spoor en waterpartij aan oostkant
van het spoor

SWNL0194873, revisie D2

Bijlage 3

Dwarsprofielen spoor tussen Nieuwsteeg en Lingedijk
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