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Organiserende principes

De ambitie van Rijnenburg
is een duurzaam stadsdeel
te bouwen vanuit een serie
samenhangende doelen.

De twee kernprincipes zijn
daarbij:

- Behoud van het veen

- Sparen van archeo-
logische bodemschatten



Samenspel der lagen

De realisering van deze twee
principes:

- Behoud van het veen

- Sparen van archeo-logische
bodemschatten

leidt tot twee sporen van
inrichtingsmaatregelen
(middelen).

Steeds zijn daarbij waarbij
verschillende lagen betrokken en
moeten ingrepen op elkaar
worden afgestemd.

Denken van onderop staat
daarbij centraal, omdat de
onderliggende lagen de drager
zijn en de voorwaarde vormen
voor wat er bovengronds
mogelijk is.



Kernprincipe: Behoud veen

Duurzaamheid

Behoud landschap

Behoud veenBodemkwaliteit

Waterkwaliteit

Klimaatneutraal
/CO2-neutraal

Aangepaste
waterhuishouding

Niet maaiveld-
gebonden bouwen

Zelfvoor-
zienendheid

Innovatieve
energie-
opwekking

= doel = middel



  argumentatie bouwwijze in het veen

bodemkanteling
voorkomen

waterpeil hoog
houden

vrijkomend
arseen vermijden

belang uniek
cultuurlandschap

bodemdaling
door belasting
voorkomen

oxidatie veen
tegengaan

waterberging
buffers
behouden

onbelast bouwen
drijvend bouwen

bouwen in dras

kosten beheersing
infrastructuur



  2035 watersysteem

Drie peilgebieden

1 nat klei-op-veen gebied

   peilfluctuatie 50 cm

2 oude stroomrug / klei-op-zand

   peilfluctuatie 100 cm

3 waterplas/bergingsgebied

   klei-op-veen

   peilvluctuatie 50cm
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  open landschap > openbare groene ruimte

2009

2035

Het open landschap
verandert geleidelijk.
Stroken raken
bebouwd, met
plaatselijk
concentraties van
woningen (tot 60
wo/ha)

Tussenliggende
stroken houden een
open karakter, maar
veranderen in
openbare, groene
ruimten. Ze bepalen
de beleving van
binnen het stadsdeel.



  Kernprincipe: Behoud archeologische waarden

Duurzaamheid

Behoud landschap

Behoud
archeologische
waarden

Beperken
ontgraving

Beperkte
bebouwings-
contouren

Gebruiken
bestaande
infrastructuur

= doel = middel



IBU (stedelijk ingenieursbureau, projectleiders
Stadswerken)

Wie?

Grondwaterexpert stedelijk beheer Sw (Arjen
Kruithof, adviseur grondwater)

Wegen Sw (Jacob de Vries - beheerder
wegen, Stadswerken)

Nutsinfra Sw (Sieb van der Weide - coördinator
nutsinfrastructuur, Stadswerken)

Bodem So (Marco Meihuizen - adviseur
bodembeheer, Stadsontwikkeling)

Milieu en duurzaamheid So (Dymph Hoffmans -
integraal milieu adviseur, Stadsontwikkeling)

Stadswerken, Stadsingenieurs (Helene Fentener
van Vlissingen adviseur)

Projectbureau Rijnenburg
(regisseur van de ontwikkeling)

Stedelijk Water Sw (Michiel Rijsdijk -
stedelijk waterbeheer, Stadswerken)

Stadsontwikkeling MiDu, Team Bodem & Groen en Stadswerken
IBU, Projectmanagement en Ontwerp Openbare Ruimte

  Wie doen het? Lagenteam



  spoorboekje
O n d e r z o e k

10 Geschikte sani-
tatiemethoden

Bouw- en
woonrijp-
methoden

Invloeden fluctuatie
gws/waterpeil

1 Bodemopbouw/
Bodemtypen.

Onderhoud water
en groen-
voorzieningen

leefklimaat

Invloed mixen
grond/opp.water

Afbraak veen

Diepe grondwater

Drijvende
wegen

Invloed
waterambitie

Consequenties
recreatieambities

11 Contracten
voor vastleggen
bouwmethoden

Bepalen waarde
wonen/werken
i.r.t.

Groene en
blauwe
omgeving

Bestaande
bebouwing

2 Grondwater-
kwaliteit

3

4

6 78

9
12 13 5



  spoorboekje structuurvisie projectplan/
deelplan

bestem.plan grondexploitatie

Hoofdwegen-
structuur

Bebouwings
contouren

Locaties drij-
vend bouwen

Regels Drijvend
bouwen

Units
zelfvoorziening

Hoofdwater-
systeem

Bodemsanerings
locaties

Groene
landsch.zones

Klimaatopgave
Rijnenburg

Archeologische
bescherm.zones

Groene daken
regeling

Waterbergings-
plan

Peilbesluit

verordening

B e l e i d

Drijvende wegen



Bijlage : Bouwrijp maken

Relatieve score van de cunettenmethode en integraalmethode
op een aantal criteria



Bijlage: Bouwrijp maken

Zettingen voorkomen door:
• Aanbrengen lichtgewicht ophoging
• Maaiveld niet ophogen
• Waterpeil ophogen

Gemeentelijk restzettingen normen:
Voorbeelden:
Almere 10 cm in 30 jaar
Amsterdam 20 cm in 30 jaar
Den Haag 10 cm in 20 jaar
Alphen aan de Rijn 15 cm in 30 jaar
Gouda 30 cm in 30 jaar

Waarden zijn voor Openbare gebied!
Voor uitgeefbaar gebied worden heel vaak geen
eisen gesteld en zijn de restzettingen veel groter

Bron:

Ophogen van terreinen
(Beter) Bouw- en Woonrijp Maken
ir. D.J. Biron
Witteveen+Bos
d.biron@witteveenbos.nl
26 november 2008



Bijlage: Bouwrijp maken


