
Waarom een reconstructie?
• De openbare weg is verzakt

• Het openbaar riool is oud, verzakt, lek en op 

enkele locaties gescheurd en kapot

• De straat is gevoelig voor wateroverlast. Kans 

op overlast neemt door klimaatverandering 

toe



Waarom een reconstructie?



Wat moeten en willen we als gemeente
Afvalwaterzorgplicht

Hemelwaterzorgplicht

Noorderstraat

Waterproof



Wat moeten en willen we als gemeente
Grondwaterzorgplicht

Noorderstraat

Waterproof

Klimaatadaptatie



Wat willen we zoveel mogelijk voorkomen



Wat willen we zoveel mogelijk voorkomen



Wat zijn de effecten voor de omgeving

Zorgvuldigheidsheidsbeginsel:

▪ Wat zijn de relevante feiten en af te wegen belangen

▪ Uitgebreid onderzoek naar de kenmerken van het gebied

▪ Zowel openbaar gebied als particulier gebied 



De Noorderstraat door de tijd

19381931

1963 2020



De Noorderstraat door de tijd

Toen Nu



Kenmerken riolering

Aanleg in 1947



Kenmerken riolering
Aanpassingen in 1987



Kenmerken riolering

Afvoercapaciteit regenwater

▪ Riool is ontworpen om een “gewone bui” te kunnen verwerken

▪ Kans op water op straat ongeveer 1x per 2 jaar (klimaat vorige eeuw) bij een 

niet verzakte straat

▪ Doordat maaiveld is verzakt is de kans op water op straat nu groter

▪ Doordat vaker zwaardere buien voorkomen ook vaker water op straat 



Kenmerken riolering



Wateroverlastgevoeligheid

40 mm in 1 uur

Nu: eens in de 25 jaar

2050: eens per 10 jaar

20 mm in 1 uur

Nu: eens in de 2 jaar

2050: eens per jaar



Wateroverlastgevoeligheid

55 mm in 1 uur

Nu: eens in de 100 jaar

2050: eens per 50 jaar

70 mm in 1 uur

Nu: eens in de 200 jaar

2050: eens 100 jaar



Bodem en grondwater



Bodem en grondwater



Kenmerken bebouwing
Bouwjaren



Kenmerken bebouwing
Funderingen



Kenmerken bebouwing
Funderingen



▪ Ca 50% van de gemeten dorpels ligt lager dan de advieshoogte

▪ Ca 22% van de gemeten dorpels ligt lager dan de ontwerphoogte van de weg

Kenmerken bebouwing
Zetting en vloerpeilen



Kenmerken bebouwing
Zetting en vloerpeilen



Platanen



Bestaande situatie samengevat



Varianten onderzoek

▪ Keuzes ten aanzien van de te nemen maatregelen

▪ 3 varianten voor reconstructie

▪ Voor elke variant effecten voor omgeving nagegaan



Variant A: openbaar gebied hoog en droog 

en grondwater op “natuurlijk” peil



Variant B: openbaar gebied aanpassen aan laaggelegen 

panden en grondwater op “natuurlijk” peil



Variant C: grondwaterpeil afgestemd op platanen en 

openbaar gebied aanpassen aan laaggelegen panden



Belangen

▪ De gepresenteerde keuzes en de gevolgen daarvan 

raken uw belangen!

▪ Graag gaan wij met u in gesprek over uw belangen.



Variant A

Variant C


