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DK9/TAW/X11

Inleiding

Het in opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen in uitvoering zijnde systematisch onderzoek naar de veiligheid
van de Nederlandse boezemkaden heeft geresulteerd in een beoordeling
van de volgende polders:

blz.

1. De Wieringermeer

•

2

2. Zuidpolder bij Edara
3. Tweemanspolder

5
-

7

4. Noordzijderpolder

11

5. Aetsveldsche Polder

16

6. Polder Ursera en polder de Westerkogge

20

7. De Engewormer

26

8. Polder Assendelft c a .

31

9. Voorofsche- en Doespolder

37

10. Zoetermeersche Meerpolder

'

41

11. Nieuwe Drieraanspolder

45

12. Polder de Wilde Veenen

50

13. Polder Groot-Wilnis Vinkeveen

53

14. Polder De Eerste Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij

58

15. Lisserpoel- en Rooversbroekpolder

62

De totale oppervlakte van deze polders bedraagt 32.844 ha.
De lengte van de onderzochte kaden bedraagt in totaal 110 km. Hiervan
is 86 km als veilig en 24 km als onveilig aangemerkt. Op plaatsen
waar de kruinhoogte lager ligt dan de maatgevende boezemstand is
eveneens sprake van een onveilige situatie.
De ligging van de bovenvermelde polders is op de bijgevoegde kaart
aangegeven (bijlage 1 ) .
Over iedere polder is door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Hoofdafdeling Waterbouw tevens omvattend het voormalige Centrum voor Onderzoek Waterkeringen een rapport samengesteld, waarin het gehele onderzoek is beschreven en waarin de beoordeling van de veiligheid is
weergegeven.
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De rapporten worden ondersteund door rapporten van het Laboratorium
voor Grondmechanica te Delft waarin het grondmechanisch onderzoek is
beschreven. Een overzicht van de rapporten is bijgevoegd (bijlage 2 ) .
Om een inzicht te geven in de resultaten van het
richte

kade-onderzoek

voornaamste

conclusies

zijn de samenvattingen
zijn

opgenomen

omtrent

in 1987/1988 ver-

bijgevoegd, waarin de
de

veiligheid

tegen

overstroming van de eerder genoemde polders.
De aanwezigheid van vreemde objecten is, voor zover bekend, vermeld
en waar dit mogelijk was betrokken in de beoordeling.
Een onderzoek

naar de

ligging

en de toestand van pijpleidingen

is

echter niet uitgevoerd. Wel is in de rapporten gewezen op het gevaar
van deze leidingen.
Tevens

is in de rapporten gewezen op de wenselijkheid

leidingen en

vreemde objecten te toetsen aan de leidraden voor gas- en vloeistofleidingen respectievelijk de leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud van constructies en vreemde objecten in, op en nabij waterkeringen van de Technische Adviescommissie voor de Vaterkeringen.
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De Wieringermeer

Inleiding

De polder

ligt

in de provincie Noord-Holland

en wordt

beheerd

door het heemraadschap De Wieringermeer.
De kaden van de polder beschermen een zeer groot en diepgelegen
agrarisch gebied met hierin enkele dorpen.

Het onderzoek is uitgevoerd

in de kaden langs het Groetkanaal,

het Waardkanaal, het Amsteimeer
wateren maken

allen deel

en het

Amstelmeerkanaal.

uit van de Amstelmeerboezem.

Deze

In het

zuidwesten grenst de polder over een korte afstand aan de Ver.
Raaksmaats- en Niedorperkoggeboezem.

Oppervlakte en peilen

De waterstaatkundige

oppervlakte van het gebied

bedraagt bijna

20.000 ha.
De polder omvat 4 afdelingen met verschillende peilen.
De maaiveldhoogte varieert van NAP -1 m in het noorden tot NAP
-3,5 m

in het

zuiden en van NAP -3 m

in het westen

tot NAP

-5,5 m in het oosten. De polderpeilen varieren van NAP -4,6 tot
-6,6 m.
De Amstelmeerboezem heeft een maximaal peil van NAP -f0,65 m en
bij NAP -0,40 m een oppervlak van 923 ha.
De Ver. Raaksmaats- en Niedorperkoggeboezem

heeft een maximaal

peil van NAP -0,35 m en bij NAP -0,60 m een oppervlak van 145
ha.

Beschermde belangen

Binnen de polder liggen de dorpen Slootdorp, Middenmeer, Wieringerwerf

en Keileroord,

nijverheid.

bij deze dorpen

is enige

industrie

en

/

Het aantal inwoners binnen de polder bedraagt ongeveer 12.000.
Het agrarisch gebied bestaat voornamelijk uit bouwland en enige
percelen weiland.
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Gevolgen van een doorbraak

De

inundatiediepte

is sterk

afhankelijk van de plaats van de

doorbraak, het eventueel•compartimenteren van de boezem, de boezemstand etc.
Na een doorbraak van een langs de AmsteIraeer boezem gelegen kade
kan de inundatiediepte tot maximaal 0,2 m boven het gemiddelde
maaiveld (NAP -4 m) oplopen. De hoge delen van de polder blijven
droog en in de diepe delen kan grote schade ontstaan. Compartimentering van het boezemvak Waard- en Groetkanaal of het boezemvak Amstelmeerkanaal zal de schade aanzienlijk beperken, er ontstaat alleen wateroverlast in de diepe delen van de polder.
Na een doorbraak van de korte (0,3 km) kade langs de Ver. Raaksmaats- en Niedorperkoggeboezem ontstaat alleen wateroverlast in
de diepe delen van de polder.

Beschrijving onderzochte kade

De totale

lengte van de boezemkade van de Wieringermeerpolder

bedraagt 26,8 km.
De Grote Buitenkolk, ten zuiden van het Groetkanaal, behoort tot
de Ver.

Raaksmaats- en Niedorperkoggeboezem.

De

0,3

km

lange

langs de Grote Buitenkolk gelegen dijk heeft een kruinhoogte van
ca. NAP +3 m.
De kade langs het Groetkanaal (Amstelmeerboezera) heeft een lengte van 4,5 km. Voor de kade

ligt vlietland met een variërende

breedte. De taluds hebben een helling van 1:3 a 3,5, de kruin is
2 ra breed en de 15 m brede binnenberm is begroeid. Aan de teen
ligt een droge greppel. De boezemscheiding wordt gevormd door de
keersluis tegenover boerderij "Land uit zee".
De 9 km lange kade langs het Waardkanaal heeft een wat gunstiger
prof ielvorm als de hiervoor beschreven kade; de binnenberm is
25 m breed en het achterland ligt relatief hoog.
De 4,3 km lange Amstelmeerdijk doet tevens dienst als tweede waterkering. Het buitentalud is voorzien van een basaltglooiing en
de kruin is veel hoger (NAP +4,6 è 5,0 m) dan die van de overige
kaden. Het binnentalud heeft een helling van 1:2,5 tot de flauw
hellende binnenberm.
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De kade langs het Amstelmeerkanaal heeft een lengte van 8,7 km.
Het onderwatertalud

is doorgaans relatief

steil, voor de kade

ligt onverdedigd tot 5 m breed vlietland. De taludhellingen bedragen 1:2 & 3 en de kruin is 2 è 3 ra breed. Enkele meters uit
de binnenteen ligt een kwelgreppel of een ondiepe drassige goot.

Beoordeling van de veiligheid van de kade

De_stabiliteit van_de_kade

Er

heeft

geen

grondmechanisch

onderzoek

plaatsgevonden

en er

zijn geen evenwichtsberekeningen uitgevoerd.
Alle onderzochte kaden kunnen op grond van de gunstige profielvorm, de ruime afmetingen en de gegevens verkregen uit het geotechnisch lengteprofiel als veilig worden aangemerkt.

De waterkerende hoogte_van de kade

Amstelmeerboezem

Het maximaal

peil

bedraagt NAP +0,65. De ontwerphoogte van de

kade bedraagt NAP +1,50 ra. De kruin van de kade langs het Waardkanaal,

het

Groetkanaal

en

het

Amstelmeerkanaal

varieert

in

hoogte van NAP +1,1 tot +1,7 ra.
De Amstelmeerdijk heeft een kruinhoogte van NAP +4,6 a +5 m.

Ver. Raaksmaats- en Niedorpèrkoggeboezem

Het maximaal peil bedraagt NAP -0,35 m en de keurhoogte van de
kade NAP -0,10 m. De 0,3 km lange Groetdijk langs de Grote Buitenkolk bezit een kruinhoogte van minimaal NAP +2,8 m.

Kabels, leidingen en vreemde objecten
De aanwezigheid
niet

van kabels,

in de beschouwing

leidingen

en vreemde

objecten

is

over de veiligheid van de kade betrok-

ken. De aanwezige kabels, leidingen en vreemde objecten dienen
te worden getoetst aan de desbetreffende leidraden van de TAW.
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Zuidpolder bij Edam

Inleiding

De polder ligt

in de provincie Noord-Holland

en wordt beheerd door

het Waterschap De Waterlanden.
De

kaden

van

de

polder

beschermen

een groot,

ondiepliggend

deels

agrarisch gebieden met hierin de bebouwing van Volendara en een deel
van de bebouwing van Edam. In de polder ligt een kleine droogmakerij
waarin een deel van de bebouwing van Volendara ligt.
Het onderzoek is uitgevoerd

in de kaden langs de Furmerringvaart en

het Oorgat. Deze wateren maken allen deel uit van de Schermerboezem.
De Zuidpolderzeedijk langs het IJsselraeer wordt niet in het kader van
het systematisch kade-onderzoek onderzocht.

Oppervlakte en peilen

De waterstaatkundige oppervlakte van het gebied bedraagt ca. 710 ha.
De maaiveldhoogte van de Zuidpolder bedraagt gemiddeld NAP -1,2 ra en
het zomerpeil NAP -1,36 m. De droogmakerij

"Volendamraermeer" heeft

een maaiveldhoogte van ca. NAP -3 m en een winterpeil van NAP -3,65
m. De Schermerboezem heeft bij NAP een oppervlakte van 2000 ha. Het
maatgevend boezempeil is vastgesteld op NAP.

Beschermde belangen

De polder behoort tot de gemeente Edam-Volendam. Binnen de polder en
droogmakerij ligt de bebouwing van Volendam en een groot deel van de
bebouwing van Edam. Het aantal inwoners van de polder wordt op 20.000
geschat. Het agrarisch gebied bestaat uit weilanden. Op de kade langs
de Purmerringvaart ligt de Provinciale weg Monnickendam-Edam.

Gevolgen van een doorbraak

De inundatiediepte

is sterk afhankelijk van de plaats van de door-

braak, het eventueel compartimenteren van de boezem, de boezemstand
etc.
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Indien na een doorbraak van de boezemkade van de Zuidpolder bij Edam
niet tot compartimentering wordt overgegaan dan kan de aan de zuidkant gelegen Folder Katwoude eveneens inunderen.
De Zuidpolder inundeert dan gemiddeld 0,8 ra, de droogmakerij 2,6 ra en
de Polder Katwoude 0,6 m boven het maaiveld. Compartimentering zal de
inundatieschade aanzienlijk beperken (maar kan niet het gevaar voor
de in de droogmakerij wonende bevolking voorkomen); de inundatiediepte in de Zuidpolder bedraagt dan gemiddeld 0,2 m, in de droogmakerij
2 m en in de Polder Katwoude ontstaat slechts wateroverlast.

Beoordeling van de veiligheid van de kade

De stabiliteit_van_de kade

Op grond van de visuele verkenning, het geotechnisch lengteprofiel en
de gunstige profielvorm wordt de 2,6 km lange kade langs de Purraerringvaart

en de 2,0 km lange kade

lang het Oorgat

als veilig be-

schouwd. De vorm en de afmetingen van de kaden zijn zodanig dat geen
nader grond- en stabiliteitsonderzoek nodig wordt geacht.

De waterkerende hoogte van de kade

De Purmerringvaart

en het Oorgat behoren tot de Schermerboezem met

een maatgevend boezempeil van NAP ± 0,00 m.
De kruinhoogte van de kade langs de Purmerringvaart bedraagt ongeveer
NAP +0,3 m en van de kade langs het Oorgat ongeveer NAP +1,0 m.
De waakhoogte van de kade is dus voldoende.

vr

eemde objecten

De aanwezigheid van kabels-, leidingen en vreemde objecten is niet in
de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreemde objecten dienen getoetst te worden aan
de desbetreffende leidraden van de TAW.
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Tweemanspolder

Inleiding

De Tweemanspolder ligt in de provincie Zuid-Holland en wordt beheerd
door het Hoogheemraadschap van Schieland.
De kaden van de polder beschermen, een relatief groot en diepliggend
gebied met hierin enige bebouwing van Zevenhuizen.
Het onderzoek is uitgevoerd in de kade langs de Rottemeren en de Rotte, behorende tot de Rotteboezem,

en in de kade

langs de Ringvaart

van de Zuidplaspolder en de Hennipsloot, behorende tot de tussenboezem van de Zuidplaspolder.
De kade langs de Moerkapelse Zijde is niet onderzocht, daar de Moerkapelse Zijde aan weerskanten is afgedamd.

Oppervlakte en peilen

De polder heeft een waterstaatkundig oppervlak van 462 ha en is verdeeld

in

3

afwateringseenheden

met

een

peil

van

respectievelijk

NAP -6,00 ra, -5,75 m en -6,00 m. Het maaiveld ligt gemiddeld op NAP
-4,4 m.
De Rotteboezem heeft een oppervlakte van 170 ha bij NAP -1,00 ra en
het boezempeil varieert van NAP -1,15 tot 0,75 ra.
De Ringvaart heeft een oppervlakte van 55 ha bij NAP-2,00 m en het
peil van deze tussenboezem varieert van NAP -2,20 m tot -2,00 m.

Beschermde belangen

Deze polder behoort tot de gemeente Zevenhuizen. In de polder liggen
enkele woningen en boerderijen. Het aantal inwoners wordt op 300 geschat. Het agrarische deel van de polder is hoofdzakelijk in gebruik
voor de akkerbouw; in het zuid-westen bevindt zich een natuurgebied
(Koornroolengat). Van oost naar west wordt de polder door de A12 en de
spoorbaan Den Haag - Utrecht v.v. gekruist.
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Gevolgen van een doorbraak

De inundatiediepte

is sterk afhankelijk van de plaats van de door-

braak, het eventueel compartimenteren van de boezem, de boezemstand
etc. Zowel de Rotteboezem als de tussenboezem van de Zuidplaspolder
zijn niet te compartimenteren.
Na een doorbraak van de boezemkade

langs de Rottemeren of de Rotte

kan de inundatiediepte onder maatgevende omstandigheden tot maximaal
1 m boven het maaiveld oplopen; er ontstaat dan grote materiële schade.
Na een doorbraak van de boezemkade langs de Ringvaart of de Hennipsloot is de schade veel geringer, de inundatiediepte kan maximaal tot
0,1 m oplopen.

Beschrijving van de kade

De kade

langs de Ringvaart van de Zuidplaspolder

heeft

een totale

lengte van 3200 m. Bij Zevenhuizen ligt het gebouwde achterland over
een

lengte van 160 m op kadehoogte. De overige kade bezit een 6 ra

brede kruin waarop een asfaltweg ligt, de binnentaludhelling bedraagt
1:2 a 3 en een kwelsloot ontbreekt.
De kade langs de Hennipsloot heeft een lengte van 1550 m, de eerste
400 m bij Zevenhuizen bestaat uit bebouwd boven boezempeil

gelegen

gronden. Het overige kadegedeelte heeft een 6 m brede kruin met een
fietspad op of even naast de kruin. Op de bovenberm ligt een 5 ra brede asfaltweg, na de bovenberm bedraagt de binnentaludhelling 1:20 tot
de teensloot.
De kade langs de Rottemeren en de Rotte heeft een totale lengte van
4000 m. In het eerste 700 m lange kadegedeelte, ter hoogte van het
natuurgebied

Koornmolengat,

ligt

het

achterland

een

stuk

hoger

(NAP -1,8) dan in de rest van de polder. De kruinbreedte bedraagt 2 m
en de binnentaludhelling

1:4; plaatselijk ligt een kwelsloot en be-

vinden zich enkele baggerspecie-depots langs de binnenteen.
Het aansluitende 2000 m lange kadegedeelte tot de A12 bezit een 2 è
2,5 m brede kruin en een binnentaludhelling van 1:4 tot een op NAP
-1,2 m gelegen berm met een fietspad. Vanaf de berm ligt een flauw
hellend talud tot de kwelsloot. Over een lengte van 700 m ligt een 7
m brede tussenboezem met een peil van ongeveer NAP -2,34 m halverwege
het binnentalud.
Vanaf de A12 heeft de groene kade een 1,5 m brede kruin en een binnentaludhelling van 1:3 a 4 tot de op NAP -2,6 m gelegen drassige bodem.
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Achter de berm ligt een sloot (met een peil van ca. NAP -2,68) en een
tweede lage kade.
De flauw hellende berm achter de tweede kade is zeer drassig na een
periode met veel neerslag; in de bodem van de kwelsloot zitten wellen.

Grondonderzoek

Ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen is het noodzakelijk om de
grondopbouw,

de wrijvingseigenschappen

en

de

volumieke

massa's

te

kennen; daarom zijn in 3 dwarsprofielen, continuboringen en sonderingen uitgevoerd. Uit de boringen is een aantal monsters genomen en in
het laboratorium beproefd.
Het grondlichaam onder de kade is van boven naar beneden opgebouwd
uit een 1 tot 2 m dikke laag opgebracht grond (o.a. klei met plantenresten, plaatselijk zandig en venig), waaronder een 1 tot 3,5 m dikke
veenlaag en een 0,5 tot 1 m dikke laag klei met plantenresten. Het
overige zandige en kleiige holocene laagpakket heeft een dikte van 7
a 8,5 m.
De

bovenzijde

van de pleistocene

zandlaag

ligt

op een diepte

van

NAP -13 a -14,5 m.

Freatisch vlak

Voor het stabiliteitsonderzoek is het verloop van de freatische lijn
van essentieel belang, daarom zijn in 5 dwarsprofielen peilbuizen geplaatst en regelmatig waargenomen.
Het verschil
natte

tussen de hoogste

respectievelijk

droge

en

laagste

periode)

peilbuisstanden

bedroeg

gedurende

(na een

de waarne-

mingsperiode ongeveer 0,3 a 0,7 m onder het binnentalud.
In een dwarsprofiel

langs de Rotte

(ten noorden van de A12 en een

tussenboezem halverwege het binnentalud) is de bovenberm drassig en
de benedenberm voorbij de tweede kade zeer drassig na een periode met
veel neerslag; het verschil tussen de hoogste

en laagste peilbuis-

standen kon hier zelfs tot 1,4 ra oplopen. Om het waterspanningsverloop in dit profiel langs de Rotte beter te kunnen bepalen zijn aanvullend o.a. diepe peilbuizen in de bovenste zandlaag geplaatst.
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Deze zandlaag blijkt een drukhoogte te bezitten die min of meer overeenkomt met het polderpeil

(onderspanning onder de kruin en geringe

overspanning onder de kwelsloot).

Stabiliteitsonderzoek

De 10 gemeten dwarsprofielen representeren op de bebouwde kadegedeelten na, de 8,75 km lange boezemkade van de Tweeraanspolder.
In een dwarsprofiel

langs de Rotte heeft

zowel een grond- als een

stabiliteitsonderzoek plaatsgevonden. In het rekenmodel zijn de gemiddelde

celproefresultaten

uit de onderhavige

polder en tevens de

minder gunstige resultaten van de monsters uit de aangrenzende polders ingevoerd.
De

stabiliteitsberekeningen

zijn met twee freatische

lijnen uitge-

voerd, de laagste aan de hand van de peil'buiswaarnemingen en de hoogste aangenomen bij de maatgevende boezemstand.

Beoordeling van de veiligheid van de kade

De stabiliteit van de_kade
Op grond van het stabiliteitsonderzoek of op grond van de gunstige
profielvorm kan de gehele 8,75 km lange boezemkade als veilig worden
beschouwd.

dekade
De Ringvaart van de Zuidplaspolder en de Hennipsloot behoren tot de
Ringvaartboezem met een maatgevende waterstand van NAP

-2,00 m. De

kruinhoogte van de 4 representatieve profielen langs deze boezem varieert van NAP -1,2 tot -1,8 m.
De Rottemeren en de Rotte behoren tot de Rotteboezem met een maximaal
peil van NAP -0,75 m. De kruinhoogte van 6 representatieve profielen
langs deze boezem varieert van NAP -0,46 tot -0,06 m.

en

vreemde_objecten

De aanwezigheid van kabels, leidingen en vreemde objecten is niet in
de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreemde objecten dienen te worden getoetst
de desbetreffende leidraden van de TAW.

aan

DK9/TAW/X11

4.

- 11 -

Noordzijderpolder

Inleiding

De Noordzijderpolder

ligt in de provincie Zuid-Holland en wordt be-

heerd door het Groot-Waterschap van Woerden.
De kaden van de polder beschermen een relatief groot en niet diepliggend gebied met hierin een groot deel van de bebouwing van Bodegraven.
Het onderzoek is uitgevoerd

in de kade langs de Oude Rijn, de voor-

vliet van de Meijepolder, de v.m. voorvliet van de Noordzijderpolder,
de Ziende en het korte deel van de Meije dat in open verbinding met
de Ziende staat. Het ten oosten

van de schutsluis te Bodegraven ge-

legen deel van de Oude Rijn en de twee voorvliet en behoren tot de
boezem van Woerden. Het ten westen van de schutsluis gelegen deel van
de Oude Rijn, de Ziende en een deel van de Meije behoren tot de boezem van Rijnland. Het grootste deel van de Meije is geen boezemwater
maar polderwater van de Polder Nieuwkoop en Noorden.

Oppervlakte en peilen

De waterstaatkundige oppervlakte van het gebied bedraagt ca. 693 ha.
De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld NAP -1,5 m en het polderpeil NAP
-2,15 a -2,30 m. De boezem van Rijnland heeft bij NAP -0,60 m een oppervlakte van 4000 ha. Het maatgevend boezempeil
NAP

is vastgesteld

op

-0,30 en de minimum kruinhoogte op NAP -0,10 ra. De boezem van

Woerden heeft bij NAP -0,47 m een oppervlakte van 170 ha. Het maatgevend boezempeil bedraagt NAP -0,17 m en de minimum kruinhoogte voor
dit gedeelte van de Oude Rijn bedraagt NAP +0,25 ra.

Beschermde belangen

De polder behoort tot de gemeente Bodegraven, waarvan een groot deel
van de bebouwing binnen de polder ligt. Langs de Oude Rijn liggen diverse boerderijen. Het aantal

inwoners van de polder wordt op 5000

geschat. Het agrarische deel van de polder is hoofdzakelijk in gebruik voor de veeteelt.
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Gevolgen van een doorbraak

De inundatiediepte -is sterk afhankelijk van de plaats van de doorbraak, het eventueel compartimenteren van de boezem, de boezemstand
etc. Na een doorbraak van een langs de boezem van Rijnland gelegen
kade onder maatgevende omstandigheden kan de onderhavige polder tot
0,35 m en de omliggende polders (6500 ha) van 0,35 tot 1 m inunderen. Er ontstaat dan grote materiële schade binnen het

gelnundeerde

gebied. Het tot deze boezem behorende deel van de Oude Rijn kan door
het sluiten van een groot aantal keringen tot een boezemvak met een
groot oppervlak worden gecompartimenteerd

(in hoeverre de inundatie

afneemt is moeilijk na te gaan). De Ziende kan tot een boezemvak met
een zeer klein oppervlak worden gecompartimenteerd, de inundatieschade blijft dan beperkt tot wateroverlast.
Na een doorbraak van een langs de boezem van Voerden gelegen kade
blijft de schade beperkt tot het stijgen van het peil van de poldersloten in een zeer groot gebied. Het tot deze boezem behorende deel
van de Oude Rijn kan niet worden gecompartimenteerd. De beide voorboezems kunnen tot een boezemvak met een zeer klein oppervlak worden
gecompartimenteerd,

de

inundatie

blijft dan beperkt

tot

waterover-

last.

Beschrijving van de kade

De 300 m lange westelijke kade van de voorvliet van de Meijepolder
heeft een 1,5 m brede kruin en een binnentaludhelling van 1:2; 2,5 ra
uit de binnenteen ligt een poldersloot.
Zowel de oostelijke als de westelijke kade van de 400 m lange v.m.
voorvliet van de Noordzijderpolder ligt langs op boezempeilhoogte gelegen land. De oostelijke kade heeft een 0,75 m brede kruin en een
binnentalud van 1:2. De westelijke kade heeft een 0,5 m brede kruin
en het binnentalud maakt deel uit van een plantsoen dat aan de bebouwing van Bodegraven grenst.
De kade langs de Oude Rijn heeft een lengte van 5800 m, ongeveer halverwege ligt de schutsluis te Bodegraven. Aan de buitenkant van het
kadegedeelte tussen de Meijebrug en Bodegraven bevindt zich plaatselijk bebouwd boezemland, op de kruin van dit kadegedeelte ligt een 6
m

brede

asfaltweg

en

een

fietspad.

Binnen

de

bebouwde

Bodegraven ligt de bebouwing doorgaans op kadehoogte.

kom

van
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Het kadegedeelte vanaf Bodegraven tot 200 ra voorbij de Kerkweg heeft
een 10 tot 15 m brede buitenberm.
Op de kruin van dit kadegedeelte ligt een asfaltweg, het binnentalud
heeft een helling van 1:1 en aan de teen ligt een sloot. Het aansluitende 540 m lange kadegedeelte zonder buitenberm heeft een 7 m brede
kruin, waarop een asfaltweg ligt, de binnentaludhelling

bedraagt

1:1

a 1,5 en aan de teen ligt een 2 m brede kwelsloot. Het laatste kadegedeelte bij Zwamraerdara heeft weer een op kadehoogte gelegen buitenberm.
De kade langs de Ziende heeft een lengte van 750 ra. De eerste 250 ra
tot de ophaalbrug ligt langs op boezempeilhoogte gelegen land. Aan de
buitenkant van het 500 m lange kadegedeelte vanaf de ophaalbrug bevindt

zich 10 a 15 m breed boezemland, de kade heeft hier een

brede kruin en een binentaludhelling

van 1:2,5; een teensloot

1,5
ont-

breekt.
De kade langs de Meije heeft een lengte van 250 m; voor de kade ligt
riet-/vlietland,

de kruin

is 1 m

breed,

de

binnentaludhelling

be-

draagt 1:1,5 en aan de teen ligt een 1,5 ra brede sloot.

Grondonderzoek

Ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen is het noodzakelijk om de
grondopbouw,

de wrijvingseigenschappen

en

de

volumieke

massa's

te

kennen; daarom is in 2 dwarsprofielen een continuboring en een sondering uitgevoerd. Uit de boringen is een aantal monsters genomen en in
het laboratorium beproefd.
De onderzochte dwarsprofielen liggen langs de Ziende en de Meije. In
het profiel

langs de Ziende bestaat het grondlichaam onder de kade

uit een 1 m dikke kleilaag aan de bovenkant, gevolg door een 4 m dikke laag klei met plantenresten en een 0,5 m dikke laag klei met houtstukjes. In het profiel langs de Meije bestaat de toplaag uit een 0,5
ra dikke laag opgebrachte grond (zandige klei), gevolgd door een 1,5 m
dikke laag klei met planteresten en een meer dan 4 m dikke laag venige klei met houtstukjes.
De bovenkant van het pleistocene zand is op een diepte van NAP -9,5 a
-10 m aangetroffen.

I
I
I
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Freatisch vlak

Voor het stabiliteitsonderzoek is het verloop van de freatische lijn
van essentieel belang, daarom zijn in 3 dwarsprofielen peilbuizen geplaatst en regelmatig waargenomen.
Het verschil tussen de hoogste (na een natte periode) en de laagste
(na een droge periode) peilbuisstanden bedroeg onder de kade ongeveer
0,2 ra. In het profiel gemeten over. de Ziende, waar boezemland voor de
kade ligt en een teensloot ontbreekt, ligt de hoogst gemeten freatische lijn in de binnenteen gelijk aan het maaiveld.

Stabiliteitsonderzoek

De 4 gemeten dwarsprofielen representeren 1,6 km van de in totaal 7,9
km lange boezemkade van de Noordzijderpolder.
In 2 profielen (langs de Ziende en de Meije) heeft een stabiliteitsonderzoek plaats gevonden. In het rekenmodel van de beide profielen
zijn, voor bijna alle lagen, de in het betreffende profiel aangetroffen wrijvingseigenschappen ingevoerd.
De

stabiliteitsberekeningen

zijn met

twee freatische

lijnen uitge-

voerd, de laagste aan de hand van de peilbuiswaarnemingen en de hoogste aangenomen bij de maatgevende boezemstand.

Beoordeling van de veiligheid van de kade

De_sitabi2.iteiit_van_de_ kacie

Op grond van het stabiliteitsonderzoek moet het 250 m lange kadegedeelte langs de Meije als onveilig worden aangemerkt. De overige boezemkaden kunnen op grond van het stabiliteitsonderzoek

of op grond

van de gunstige profielvorm of op grond van de hoge ligging van het
achterland als veilig worden beschouwd.

De_wa.te_rker;eiide_ ho£gte_van_de_ kad_e

De beide voorvlieten en het deel van de Oude Rijn ten oosten van de
schutsluis te Bodegraven behoren tot de boezem van Woerden met een
maatgevende

boezemstand

+0,25 m aangehouden.

van NAP

-0,17 m,

als keurhoogte wordt NAP
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Het enige langs deze boezem gemeten dwarsprofiel ligt langs de voorvliet van de Meijepolder en bezit een te lage kruinhoogte (NAP -0,1
m).
De Ziende, een kort deel van de Meije en het deel van de Oude Rijn
ten westen van de schutsluis te Bodegraven behoren tot de boezem van
Rijnland met een maatgevende boezemstand van NAP -0,30 ra, als keurhoogte wordt NAP -1-0,10 ra aangehouden.
De kruinhoogte van het over de Oude Rijn gemeten profiel (NAP +0,1 m)
is voldoende. De over de Ziende gemeten profielen (NAP -0,1 a ±0,05
m) en het over de Meije gemeten profiel hebben een te lage kruinhoogte (NAP -0,3 m ) .
en_vree_rad_e_o£je_cten_
De aanwezigheid van kabels, leidingen en vreemde objecten is niet in
de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreemde objecten dienen te worden getoetst aan
de desbetreffende leidraden van de TAV.
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Aetsveldsche polder

Inleiding

Het

ten

westen

van

het

Amsterdam-Rijnkanaal

gelegen, deel

van

de

Aetsveldsche polder ligt in de provincie Noord-Holland en wordt beheerd door waterschap Drecht en Vecht.
De kaden van de polder beschermen een klein en niet diepliggend agrarisch gebied.
Het onderzoek

is uitgevoerd

in de kade langs het

Amsterdam-Rijnka-

naal, het Gein en de Gaasp. Deze wateren maken allen deel uit van de
boezem van Arostelland.

Oppervlakte en peilen

De waterstaatkundige oppervlakte van het gebied bedraagt ca. 300 ha.
De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld NAP -1,5 ra en het polderpeil NAP
-1,90 m. De boezem van Amstelland

heeft bij NAP -0,40 m een opper-

vlakte van 1100 ha. Het maatgevend boezempeil
±0,00 m voor "Amstelland-West11

is vastgesteld op NAP

(Gein en Gaasp) en NAP +0,20 ra voor

"Arastelland-Oost" (Amsterdam-Rijnkanaal).

Beschermde belangen

Het grootste deel van de polder behoort
(Noord-Holland),

een klein

zuidelijk

deel

tot de gemeente
behoort

tot

de

Amsterdam
gemeente

Nigtevecht (Utrecht).
In het noorden ligt een deel van de bebouwing van Driemond en de provinciale weg Arasterdam-Hilversum. Het agrarische gebied bestaat overwegend uit weilanden. Langs het Gein liggen enkele boerderijen.
Het aantal inwoners van de polder wordt op enige honderden geschat.

Gevolgen van een doorbraak

De inundatiediepte

is sterk afhankelijk van.de plaats van de door-

braak, het eventueel compartimenteren van de boezem, de boezemstand
etc.
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Na een doorbraak van de boezemkade onder maatgevende
kan dè Aetsveldsche polder, de aangrenzende polder

omstandigheden

Baambrugge-Oost-

zijds en het ten westen van Amsterdam-Rijnkanaal gelegen deel van de
polder Holland, Sticht en Voorburg tot maximaal 0,6 a 0,7 m boven het
gemiddelde maaiveld inunderen. Er ontstaat dan grote materiële schade
binnen het gelnundeerde gebied.
Indien het boezemvak waarbinnen het Amsterdam-Rijnkanaal

ligt wordt

gecompartimenteerd dan bedraagt de.inundatiediepte maximaal 0,4 ra; de
materiële schade zal maar weinig verminderen.
Het Gein of de Gaasp kan tot een boezemvak met een gering oppervlak
worden gecompartimenteerd, de inundatie blijft dan beperkt tot wateroverlast.

Beschrijving van de kade

De 3,4 km lange kade langs het Amsterdam-Rijnkanaal
bescherming

bestaande uit een stalen damwand,

bezit een oever-

een 6 tot

9 m brede

kruin waarop een onderhoudsweg ligt. In de eerste 0,2 km ligt de bebouwing van Driemond op het op kadehoogte gelegen achterland. Vanaf
Driemond heeft het binnentalud een helling van 1:1,5 a 2 en ligt een
kwelsloot langs de binnenteen.
Voor de 3,3 km lange kade langs het Gein ligt doorgaans een strook
riet-/vlietland

(tot 6 m ) . Op de 4 a 5 m brede kruin van deze kade

ligt een asfaltweg en het binnentalud heeft een helling van 1:1 a 1,5
tot de teensloot.
De 0,5 km lange waterkering

langs de Gaasp te Driemond bestaat uit

een loswal en een sluismuur.

Grondonderzoek

Ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen is het noodzakelijk ora de
grondopbouw,

de wrijvingseigenschappen

en

de

volumieke

massa's

te

kennen; daarom zijn in 3 dwarsprofielen continuboringen en sonderingen uitgevoerd.
Uit de boringen is een aantal monsters genomen en in het laboratorium
beproefd.
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Het grondlichaam onder de kade is van boven naar beneden opgebouwd
uit een 1,5 tot 3 m dikke laag opgebrachte grond (o.a. kleiig zand of
zandige klei met plantenresten), gevolgd

door een

1,5

è 4,5 dikke

laag venige klei en kleiig zand en een 0,5 tot 3,5 m dikke laag klei
met zandlaagjes of zandinsluitingen.
De bovenzijde van de pleistocene zandlaag ligt op een diepte van NAP
-5,5 a -7 m.

Freatisch vlak

Voor het stabiliteitsonderzoek

is het verloop van de freatische lijn

van essentieel belang, daarom zijn in 4 dwarsprofielen peilbuizen geplaatst en regelmatig waargenomen.
Het verschil tussen de hoogste (na een natte periode) en de laagste
waarneming

(na

profielen

langs

een
het

droge

periode) bedroeg

Amsterdam-Rijnkanaal

onder

maximaal

de
0,6

kruin

van

a 0,7

de

m en

onder het kadelichaam van de profielen langs het Gein 0,4 è 0,5 m aan
de buitenkant en 0,2 m aan de binnenkant.

Stabiliteitsonderzoek

De 7 gemeten dwarsprofielen representeren 6,5 km van de 7,2 km lange
kade van de Aetsveldsche polder.
In 2 profielen heeft een stabiliteitsonderzoek plaatsgevonden. In het
rekenmodel van het over het Amsterdam-Rijnkanaal gelegen profiel zijn
de in het profiel aangetroffen wrijvingseigenschappen

ingevoerd. In

het rekenmodel van het over het Gein gemeten profiel zijn zowel de
aangetroffen eigenschappen als de minder goede eigenschappen van een
aan de overkant gelegen profiel van de polder de Bijlmer ingevoerd.
De

stabiliteitsberekeningen

zijn met

twee freatische

lijnen uitge-

voerd, de laagste aan de hand van dé peilbuiswaarnemingen en de hoogste aangenomen bij de maatgevende boezemstand.
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Beoordeling van de veiligheid van de kade

P.e_s£abi_ii£e.it_van_de_ kade

Op grond van het stabiliteitsonderzoek of op grond van de hoge ligging van het achterland kan de gehele onderzochte boezemkade als veilig worden beschouwd.

De_wjite_rke,rende_ hoo_g£e_van_de_ kad_e

Het

Amsterdam-Rijnkanaal

behoort

tot

het

boezemgebied

"Amstelland-

Oost" met een maatgevende boezemstand van NAP +0,20 m, als keurhoogte
van

de

kade

wordt

NAP

+0,50

m

aangehouden.

De

3

representatieve

dwarsprofielen langs het Amsterdam-Rijnkanaal bezitten een kruinhoogte van NAP +1,49 è +1,71 m.
Het Gein en de Gaasp behoren tot "Amstelland-West" met een maatgevende boezemstand van NAP ±0,00 m, de minimum kruinhoogte bedraagt NAP
+0,25 m. De kruin van de 4 representatieve profielen langs het Gein
varieert in hoogte van NAP +0,10 tot +0,31 m. Over de kade langs de
Gaasp

zijn geen profielen gemeten, de kadehoogte bedraagt

ongeveer

NAP +0,4 a +0,5 m.

Resumerend

kan

gesteld

worden

dat

plaatselijk

langs

het

Gein de

kruinhoogte onvoldoende is.

en_vree_md_e_ot>j

De aanwezigheid van, kabels, leidingen en vreemde objecten is niet in
de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreemde objecten dienen te worden getoetst
de desbetreffende leidraden van de TAW.

aan
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Polder Ursem en polder de Westerkogge

Inleiding

De polder Ursem en het ten westen van Avenhorn gelegen deel van de
polder de Westerkogge liggen in de provincie Noord-Holland en worden
beheerd door waterschap Westfriesland; de kade langs de Ursemmervaart
en de Schermerringvaart
lands Noorderkwartier

wordt

door het

Hoogheemraadschap

Noordhol-

beheerd en de kade langs de Ringvaart van de

Heerhugowaard en de Molenkolk door het waterschap Westfriesland.
De kaden van de polders beschermen een groot en relatief diepliggend
gebied waarbinnen bebouwing van de gemeente Wester-Koggenland ligt.

Het onderzoek is uitgevoerd
Schermerringvaart

in de kade langs de Ursemmervaart en de

(beiden" behoren

tot de Schermerboezem), langs de

Ringvaart van de Heerhugowaard (Vereenigde Raaksmaats- en Niedorperkoggeboezem) en langs de Molenkolk

(tussenboezem

van

de Polder

de

Wogmeer).

Oppervlakte en peilen

De polder Ursem heeft een waterstaatkundig oppervlakte van 1000 ha en
is verdeeld

in 4 afwateringseenheden die een winterpeil van respec-

tievelijk NAP -3,00, -3,50, -3,80 en -4,10 m bezitten.
Het onderhavige deel van de polder de Westerkogge heeft een waterstaatkundig oppervlakte van ca. 45 ha.
Het hoogwatersysteera heeft een zomerpeil van NAP -3,15 m.
De gemiddelde maaiveldhoogte van het gebied bedraagt NAP -2,50 m.

De Schermerboezera heeft bij NAP een oppervlakte van 2000 ha en een
maatgevend boezempeil van NAP ±0,00 m.
De

Vereenigde

Raaksmaats-

-0,35 m een" oppervlakte

en

Niedorperkoggeboezem

heeft

van 200 ha en een maatgevend

bij

NAP

peil van NAP

-0,35 m.
De tussenboezem van polder de Wogmeer heeft een boezemstand van NAP
-2,10 m en een oppervlakte van slechts 5 ha.
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Beschermde belangen

In het

gebied

buurtschappen
Goorn. Het

bevindt

zich de

zoals: Rustenburg,

agrarische deel

bebouwing
Ursem,

bestaat

van een aantal dorpen en
Avenhorn,

Noorddijk

en De

hoofdzakelijk uit grasland. Het

aantal bewoners wordt op enige duizenden geschat.

Gevolgen van een doorbraak

De inundatiediepte

is sterk afhankelijk van de plaats van de door-

braak, het eventueel compartimenteren van de boezem, de boezemstand
etc. Na een doorbraak van de langs de Schermerboezem gelegen kade kan
een zeer groot gebied (5500. ha) tot een peil van NAP -1,8 m inunderen. De inundatiediepte binnen de polder Ursem en polder Westerkogge
bedraagt ca. 0,7 m boven het (gemiddelde) maaiveld, zodat er enorme
materiële schade ontstaat. Compartimentering van de boezem zal vooral
de inundatiegevolgen binnen de beide onderhavige polders verminderen.
Na een doorbraak van de langs de Vereenigde Raaksmaats- en Niedorperkoggeboezem gelegen kade ontstaat slechts wateroverlast

in de beide

onderhavige polders, de aanliggende diepergelegen polders kunnen wel
enige decimeters inunderen.
Na een doorbraak van de langs de boezem van polder de Wogmeer gelegen
kade ontstaat alleen wateroverlast binnen het gebied.

Beschrijving van de kade

De kade langs de Ursemmervaart.
De boezemkade van polder de Westerkogge ligt vanaf Avenhorn langs deze vaart en heeft een lengte van 1,3 km. Aansluitend

ligt het 3 km

lange kadegedeelte van polder Ursem tot aan de Schermerringvaart bij
Ursem.
Achter de eerste 0,15 km te Avenhorn en voor de laatste 0,2 km te
Ursem liggen boven boezempeil gelegen bebouwde gronden.
De niet bebouwde kade heeft doorgaans een 8 m brede kruin ( waarop
een asfaltweg), een binnentaludhelling

van 1:2 en een kwelsloot

op

een wisselende afstand uit de binnenteen. Tussen Avenhorn en "Fenisserbrug" (0,3 km) ontbreekt deze kwelsloot. Vanaf de poldergrens tot
aan de "Mariahoeve" (0,5 km) is een 1 m hoge betonnen kèerwand aan de
buitenkant van de kade aangebracht.
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Plaatselijk

(0,35

km) is de kruin breder en de

binnentaludhelling

flauwer.

De kade langs de Schermerringvaart
Deze 1,5 km lange kade ligt tussen de Ursemmervaart

en de Ringvaart

van de Folder Heerhugowaard.
Voor

de

eerste

0,2

km

te Ursem

en achter

de

laatste

0,25

km te

Rustenburg liggen boven .boezempeil- gelegen bebouwde gronden.
De overige kade heeft een doorgaans 3 tot 5 m brede buitenberm, een
9 m brede kruin

(waarop een asfaltweg), een binnentaludhelling

van

1:1,5, een 3 tot 4 m brede flauwhellende binnenberm en een 3 ra brede
teensloot.
Te Rustenburg bevinden zich de sluizen die de scheiding vormen tussen
de Schermerboezem en de Vereenigde Raaksmaats- en Niedorperkoggeboezem.

De kade langs de Ringvaart van de Folder Heerhugowaard
Deze 0,9 km lange kade ligt vanaf de sluizen te Rustenburg tot aan
het gemaal bij de Molenkolk.

.

Voor de eerste 0,45 km bevindt zich hooggelegen bebouwd

boezemland

van Rustenburg.
De overige 0,45 km bestaat uit een groene kade met een 2,5 m brede
kruin, een binnentaludhelling

van

1:2

a 3 en een

1,5

brede

teen-

sloot. Op enige afstand achter deze kade ligt een binnenkade waarop
een asfaltweg

ligt; de 4 a 5 m brede' kruin van de binnenkade

ligt

enige decimeters hoger dan de boezemkade.

De kade langs de Molenkolk
De Molenkolk

is een

tussenboezem

en

ligt vanaf

het gemaal

bij de

Ringvaart tot de Ringsloot van polder de Wogmeer. De maaiveldhoogte
is maar weinig lager dan het boezempeil (NAP -2,10 m ) .
De 1,2 km lange kade heeft een 4 ra brede kruin, waarop een asfaltweg
ligt, een binnentaludhelling van 1:2 tot een 2 m brede teensloot.

Grondonderzoek

Ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen is het noodzakelijk om de
grondopbouw,

de wrijvingseigenschappen

en

de

volumieke

kennen; daarom zijn in 3 dwarsprofielen van polder Ursem
ringen en sonderingen uitgevoerd.

massa's

te

continubo-

DK9/TAW/X11

- 23 -

Uit de boringen is een aantal monsters genomen en in het laboratorium
beproefd.
Het grondlichaam onder de kade is van boven naar beneden opgebouwd
uit een 2 tot 3,5 m dikke laag opgebrachte grond (zand, klei en veen
met puinstukjes), gevolgd door een 0,5 tot

1 m dikke veenlaag, een

0,5 m dikke laag klei met plantenresten en een 14 tot 18 m dik laagpakket bestaande uit zandige klei en kleiig zand.
De bovenzijde van de pleistocene zandlaag ligt op een diepte van NAP
-18 a -21 m.

Freatisch vlak

Voor het stabiliteitsonderzpek is het verloop van de freatische lijn
van essentieel belang, daarom zijn in alle dwarsprofielen peilbuizen
geplaatst en regelmatig waargenomen.
Aan de buitenkant van een profiel langs de Ursemmervaart bevindt zich
een betonnen keermuur; de waarnemingen van de peilbuis direct achter
deze keermuur zijn tot zo'n 0,4 a 0,5 m hoger dan het
Daarom

zijn er tevens peilbuizen

geplaatst

boezempeil.

in een profiel

naar de

keermuur.
De hoogste

freatische

lijn

onder de kruin

keermuur blijkt ongeveer 0,6 m

lager te

van

liggen

het

profiel

zonder

in het profiel met

keerrouur.
Het verschil tussen de hoogste (in een natte periode) en de laagste
(in een droge periode) freatische lijn van de onderhavige

profielen

bedroeg maximaal 0,2 a 0,4 m.

Stabiliteitsonderzoek

In 3 profielen, gemeten over de Ursemmervaart, de Schermerringvaart
en de Ringvaart, heeft een stabiliteitsonderzoek plaats gevonden. In
het

rekenmodel

van deze 3 profielen, waarin ook een grondonderzoek

heeft plaats gevonden, zijn zoveel mogelijk de aangetroffen laageigenschappen ingevoerd.
Voor het profiel
schillende

langs de Ursemmervaart

kwelslootafstanden

uitgevoerd,

zijn berekeningen met vertevens

is de

invloed

van

een hogere freatische lijn door de plaatselijk aanwezige keermuur beschouwd.
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De freatische

lijn in de rekenmodellen is overeenkomstig de hoogste

peilbuiswaarnemingen;

in

het

profiel

langs

de

Ursemmervaart

zijn

eveneens berekeningen uitgevoerd bij een aangenomen hogere freatische
lijn.

BeoordelinR van de veiligheid van de kade

De_st,abijiite_it_van_d£ kade

Op grond van het stabiliteitsonderzoek moet 3.6 km van de 4,3 km lange kade

langs de Ursemmervaart.

1,05 km van de

1,5 km

lange

kade

langs de Schermerringvaart en 0.45 km van de 0,9 km lange kade langs
de Ringvaart van de Heerhugowaard als onveilig worden aangemerkt.
De bebouwde kadegedeelten te Avenhorn, Ursem en Rustenburg kunnen op
grond van de hoge
veilig

worden

ligging van het

beschouwd.

Het

0,35

achterland
km

lange

en/of

boezemland

kadegedeelte

Ursemmervaart waar de kruin breder en de binnentaludhelling

als

langs de
flauwer

is, kan op grond van de gunstige profielvorm als veilig worden beschouwd; evenals de 1,4 km lange kade

langs de Molenkolk waar het

achterland maar weinig lager ligt dan het boezempeil.

De_wat£rke£ende, ho£gte_van_d£ kad_e

De Ursemmervaart en de Schermerringvaart behoren tot de Schermerboezem met een maatgevende stand van NAP ±0,00 ra; als minimum kruinhoogte voor de kade wordt NAP +0,25 m aangehouden. De 4 over de kade
langs de boezem gemeten profielen voldoen hieraan.
De Ringvaart
maats-

van de Heerhugowaard

en Niedorperkoggeboezem

met

behoort tot de Vereenigde Raakseen

maatgevende

stand

van

NAP

-0,35 m. Als keurhoogte wordt NAP -0,10 m aangehouden. Het representatieve profiel

(opgemeten

in september

'80) bezit

een

kruinhoogte

van ongeveer NAP -0,3 m en voldoet daarom niet aan de keurhoogte (de
kruin van de erachter gelegen binnenkade ligt echter wel op ca. NAP).
De Molenkolk behoort tot de tussenboezem van de polder de Wogmeer met
een

boezemstand

van NAP

-2,10 ra. Er

zijn

geen

profielen

over

de

Molenkolk gemeten (de kruin van de kade ligt ongeveer 0,5 m boven het
boezempeil).
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e_n_vre£rad_e_ojïje_cten
De aanwezigheid van kabels, leidingen en vreemde objecten is niet in
de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreemde objecten dienen te worden getoetst aan
de desbetreffende leidraden van de TAW.
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De Engewormer

Inleiding

Polder de Engewormer ligt in de provincie Noord-Holland en wordt

be-

heerd door waterschap De Waterlanden.
De kaden van de polder beschermen een klein en diep gelegen agrarisch
gebied.
Het onderzoek is uitgevoerd in de kade langs de Ringvaart van de Engewormer, de Ringvaart van de Wijde Wormer en de Zaan.
Het grootste deel van de Ringvaart van de Engewormer behoort tot het
polderwater van de polder Wormer, Jisp en Nek; het overige deel van
de Ringvaart van de Engewormer, de Ringvaart van de Wijde Wormer en
de Zaan behoren tot de Schermerboezem.

Oppervlakte en peilen

De waterstaatkundige oppervlakte van het gebied bedraagt ca. 175 ha.
De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld NAP -3,0 m en het zoraerpeil NAP
-3,80 m.
De

Schermerboezem

heeft

bij NAP

een

oppervlakte

van

2000 ha,

als

maximale boezemstand is voor de berekeningen NAP +0,20 m aangehouden.
Het polderwater van de polder Wormer, Jisp en Nek heeft een oppervlakte van 480 ha en een zomerpeil van NAP -1,49 m.

Beschermde belangen

De polder heeft voornamelijk een agrarische bestemming (weilanden).
Binnen de polder liggen enkele boerderij complexen. Het aantal inwoners wordt op ongeveer 100.geschat.

Gevolgen van een doorbraak

De inundatiediepte

is sterk afhankelijk van de plaats van de door-

braak, het eventueel compartimenteren van de boezem, de boezemstand
etc.

DK9/TAW/X11

- 27 -

Indien na een doorbraak van de langs de Scherroerboezem gelegen kaden
niet tot compartimentering

wordt

zende polder Worraer, Jisp en Nek

overgegaan

dan kunnen de aangren-

(2400 ha) en de

Schaalsmeerpolder

(85 ha) eveneens inunderen.
De inundatiediepte bedraagt dan uiteindelijk maximaal ruim 2 m boven
het maaiveld van polder de Engewormer en de Schaalsmeerpolder en ruim
0,5 m boven het maaiveld van de polder Vormer, Jisp en Nek. De materiële schade binnen het gelnundeerde gebied is zeer groot en in polder de Engewormer ontstaat levensgevaar voor de aanwezige bevolking.
Indien

tot

compartimentering

van

het

boezeravak waarbinnen

de

Zaan

ligt wordt overgegaan dan blijven de inundatiegevolgen voor de onderhavige polder en de Schaalsmeerpolder min of meer gelijk, alleen de
inundatiediepte in de polder Wormer, Jisp en Nek neemt af tot 0,15 m
boven het maaiveld.
Als de Ringvaart van de Wijde Wormer en het tot de Schermerboezem behorende deel van de Ringvaart van de Engewormer wordt gecompartimenteerd, dan blijft de inundatie beperkt tot maximaal

1,6 m boven het

maaiveld van de onderhavige polder.
Na

een

doorbraak van

de kade

langs het polderwater van de polder

Wormer, Jisp en Nek bedraagt de inundatiediepte maximaal 1,1 ra boven
het maaiveld van de onderhavige polder. Het polderwater kan niet worden gecoropartimenteerd.

Beschrijving van de kade

Het eerste 2,5 km lange kadegedeelte langs de Ringvaart van de Engewormer, vanaf de Bartelsluis tot de afdamming, keert het polderwater
van polder Wormer, Jisp en Nek; het aansluitende en laatste 0,4 km
lange kadegedeelte

ligt

langs de Schermerboezem,

de kruin

is hier

0,5 a 1 m hoger. Over de gehele lengte van de kade langs de Ringvaart
van de Engewormer ligt een 3 m breed,

in minder goede staat verke-

rend, grindpad op de 3 a 5 m brede kruin. De binnentaludhelling bedraagt doorgaans 1:3 a 1:5. In het eerste 0,5 km lange kadegedeelte
vanaf de Bartelsluis ontbreekt rietland voor de kade en is de oever
plaatselijk afgekalfd; de kwelsloot ligt
aan de teen. In het overige kadegedeelte

in dit kadegedeelte direct
ligt een 5 tot 8 m brede

strook riet- of vlietland voor de kade en de kwelsloot bevindt zich
op een afstand van 5 tot 14 ra uit de binnenteen.
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De 0,4 km lange kade langs de Ringvaart van de Wijde Wormer heeft een

I

5 m brede buitenberm, een 6 ra brede kruin waarop een asfaltweg ligt,

_,

een binnentaludhelling van 1:4 en een kwelsloot op 15 m afstand uit

I

de binnenteen.
Aan het begin en het eind van de 0,55 km lange kade langs de Zaan
ligt hooggelegen bebouwd boezemland voor de kade.
De overige kade
uit

een

langs de Zaan heeft een oeverbescherming

puinbestorting,

een

6 m

brede

kruin waarop

bestaande

een

asfaltweg

ligt, een binnentaludhelling van 1:1,5 overgaand in 1:7 en een kwelsloot op 17 m afstand uit de teen.

Grondonderzoek

Ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen is het noodzakelijk om de
grondopbouw,

de wrijvingseigenschappen

en

de

volumieke

massa's

te

kennen; daarom zijn in 3 dwarsprofielen continuboringen en sonderingen uitgevoerd. Uit de boringen is een aantal monsters genomen en in
het laboratorium beproefd.
Het grondlichaam-onder de^ kade is vari boven naar beneden opgebouwd
uit een 2 tot 4 m dikke laag opgebrachte grond (venige klei en veen
met kleistukjes), gevolgd door een 0,5
0,5 ra dikke

a 1,5 m dikke veenlaag, een

laag klei met plantenresten

en een ongeveer

12 ra dik

laagpakket bestaande uit zandige klei en klei met zandlaagjes.
De bovenzijde van de pleistocene zandlaag ligt op een diepte van NAP
-17,5 è -19,5 m.

Freatisch vlak

Voor het stabiliteitsonderzoek is het verloop van de freatische lijn
van essentieel belang, daarom zijn in 5 dwarsprofielen peilbuizen geplaatst en regelmatig waargenomen.
In de profielen, waar de kwelsloot zich op een afstand van zo'n 15 m
uit de teen bevindt, ligt de hoogst gemeten freatische lijn dicht onder de onderberm; langs de Ringvaart van de Engeworraer kwelt de teen
plaatselijk.
Het verschil tussen de hoogste (na een natte periode)) en de laagste
(na een droge periode) peilbuiswaarnemingen bedroeg doorgaans 0,1 a
0,2 m in het kadelichaam;

in een langs het polderwater gelegen pro-

fiel met een kwelsloot direct aan de teen was dit verschil onder het
binnentalud groter (ongeveer 0,6 m ) .
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Stabiliteitsonderzoek

De 7 gemeten dwarsprofielen representeren 3,65 km van de 3,85 km lange kade. In een profiel langs het polderwater en in een profiel langs
de Schermerboezem heeft een stabiliteitsonderzoek plaatsgevonden. In
de rekenmodellen zijn zoveel mogelijk de in het betreffende

profiel

aangetroffen grondeigenschappen gebruikt.
De

stabiliteitsberekeningen

zijn met

twee

freatische

lijnen uitge-

voerd, de laagste aan de hand van de peilbuiswaarnemingen en de hoogste bij een aangenomen hoge boezemstand (Schermerboezem) of na hevige
regenval en opwaaiing (polderwater).

Beoordeling van de veiligheid van de kade

De stabiliteit van_de kade

Op grond van het stabilteitsonderzoek kunnen de kade langs de Ringvaart van de Engewormer (2,9 km), de kade langs de Ringvaart van de
Wijde Wormer

(0,4 km) en de kade

zonder boezemland

langs de Zaan

(0,35 km) als veilig worden beschouwd. De overige 0,2 km lange kade
langs de Zaan, waar hooggelegen bebouwd boezemland voor de kade ligt,
kan zonder nader onderzoek als veilig worden aangemerkt.

De waterkerende_hoogte van de kade

Het polderwater van de polder Wormer, Jisp en Nek heeft een zomerpeil
van NAP -1,49 ra. Het kadegedeelte langs het tot polderwater behorende deel van de Ringvaart van de Engewormer heeft een kruinhoogte, die
varieert van NAP -1,0 tot -0,5 m.
De overige onderzochte kaden liggen langs de Scherraerboezem; de keurhoogte van de kaden langs deze boezem bedraagt NAP +0,25 m. Het kadegedeelte langs de Ringvaart van de Engewormer (ten zuiden van de afdamraing) heeft

een kruinhoogte van NAP

-0,07

a +0,13

m,

langs de

Ringvaart van de Wijde Wormer van NAP +0,13 tot +0,31 m en langs de
Zaan van NAP +0,14 tot +0,32 m. De kade langs de Schermerboezem ligt
dus plaatselijk

te laag

om aan de keurhoogte te voldoen. Langs de

Ringvaart van de Engewormer is de kruin zelfs lokaal te laag om de
maatgevende stand van NAP ±0,00 m te keren.
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.

Kabels, leidingen en vreerade objecten -

L'

De aanwezigheid van kabels, leidingen en vreemde objecten is niet in

I

de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreemde objecten dienen te worden getoetst aan
de desbetreffende leidraden van de TAW.
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Folder Assendelft

ca.

Inleiding

De polder

Assendelft

en de Drooggemaakte

liggen in de provincie Noord-Holland

Veenpolder

te

en worden beheerd

Assendelft
door water-

schap Het Lange Rond met uitzondering van de hoofdwaterkering

langs

het Zijkanaal D, die door het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier wordt beheerd.
De kaden van de polders beschermen een groot en deels diep gelegen
gebied met hierin de bebouwing van Assendelft.
Het onderzoek

is uitgevoerd

in de kade langs de Nauernasche Vaart,

het Zijkanaal D en de voorboezem van het poldergemaal van de Zuiderpolder. De Nauernasche Vaart maakt deel uit van de Schermerboezem en
het Zijkanaal D en de voorboezem van de Zuiderpolder behoren tot de
boezem van het Noordzeekanaal.

Oppervlakte en peilen

De waterstaatkundige

oppervlakte

van de beide polders bedraagt ca.

2565 ha.
De polder Assendelft bestaat uit twee polderdelen waarin een aantal
gebieden met

onderbemaling. De Noorderpolder

heeft

een

oppervlakte

van 745 ha, een polderpeil van NAP -2,15 m en een maaiveldhoogte van
NAP -1,0 a -1,7 m. De Zuiderpolder heeft een oppervlakte van 1495 ha,
een peil van NAP -1,49 m en een maaiveldhoogte van NAP -0,3 a -1,5 m.
De Veenpolder heeft

een oppervlakte van

325

ha,

een

peil

van

NAP

-3,50 m en een gemiddelde maaiveldhoogte van NAP -2,7 m.
De Schermerboezem heeft bij NAP een oppervlakte

van

2000 ha en de

boezem van het Noordzeekanaal heeft bij NAP -0,25 m een oppervlakte
van 1500 ha.

Beschermde belangen

Binnen het gebied ligt de bebouwing van enkele dorpen zoals: Assendelft,

Buitenhuizen,

Vrouwenverdriet
ren.

Zuideinde,

Kerkbuurt,

Noordeinde,

Langeheit

en Nauerna die allen tot de gemeente Zaanstad beho-
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Het onbebouwde deel heeft een agrarische bestemming. Aan de noordkant
liggen de Provinciale weg en de spoorbaan Uitgeest-Zaandam.
Het aantal inwoners van het gebied wordt op 15.000 geschat.

Gevolgen van een doorbraak

De inundatiediepte

is sterk afhankelijk van de plaats van de door-

braak, het eventueel compartimenteren van de boezem, de boezemstand
etc. Na een doorbraak van de boezemkade kunnen de onderhavige polders
tot een peil van NAP -0,85 inunderen; de inundatiediepte varieert dan
van gemiddeld 1,85 m in de Veenpolder tot gemiddeld 0,5 m in de polder Assendelft. De materiële schade binnen het gelnundeerde gebied is
zeer groot en in de Veenpolder bestaat levensgevaar voor de aanwezige
bevolking. Indien tot compartimentering van het boezemvak waarbinnen
de Nauernasche Vaart ligt wordt overgegaan dan blijven de inundatiegevolgen voor de onderhavige polders min of meer gelijk. De inundatiediepte neemt met 0,3 m af; de inundatiediepte varieert dan van gemiddeld

1,55 m

in de Veenpolder tot gemiddeld

0,2 ra in de

polder

Assendelft.
Indien de voorboezem van de Veenpolder wordt gecompartinienteerd blijven de gevolgen van een doorbraak van de kade langs de voorboezem beperkt tot wateroverlast binnen de polder Assendelft.

Beschrijving van de kade

De_kade langs de_Nauernasche Vaart

De 6,1

km lange kade langs de Nauernasche Vaart heeft een oeverbe-

scherming

bestaande

uit

een

puinbestorting

en

een

meestal

smalle

rietkraag.
De eerste 0,3 km van deze kade bestaat uit een 10 m brede geasfalteerde losplaats waarachter hooggelegen fabrieksterreinen van Kromraenie liggen.
Het aansluitende 3 km lange kadegedeelte tot de ophaalbrug bij Westzaan heeft een 4 a 5 ra brede kruin waarop een 3 m brede weg ligt. De
binnentaludhelling bedraagt 1:2 a 2,5. In de eerste 2 km van dit kadegedeelte ligt de kwel sloot op een afstand van 5 tot

15 ra uit de

binnenteen, in de aansluitende 0,35 km ligt de kwelsloot direct aan
de teen en in de laatste 0,65 km tot de ophaalbrug ligt een greppel
in plaats van een kwelsloot.
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Voorbij de ophaalbrug ligt over een lengte van 0,6 km bebouwing van
Vrouwenverdriet tussen de boezemkade langs de Nauernasche Vaart en de
binnenkade van de dieper gelegen Veenpolder.
Het 0,25 km lange kadegedeelte

langs de Nauernasche Vaart vanaf de

ophaalbrug bestaat uit een tuimelkade, waarachter een 3 m brede asfaltweg ligt; in het aansluitende 0,35 km lange kadegedeelte te Vrouwenverdriet bevindt zich o.a. een schutsluis en een opslagterrein van
de Provinciale Waterstaat.
Het

1,5 km

lange kadegedeelte tussen Vrouwenverdriet

en het gemaal

"De Parel" beschermt de dieper gelegen Veenpolder en heeft een 12 m
brede kruin waarop de Provinciale weg
binnentaludhelling

van

en een fietspad

1:3,5 en een kwelsloot

liggen, een

op een afstand van 5

tot 8 m uit de teen.
In het

laatste

0,7

km

lange

kadegedeelte

tussen het gemaal

en de

schutsluis te Nauerna (boezemscheiding tussen de Schermerboezem en de
boezem van het Noorzeekanaal) ligt een 3 m brede weg over de volle
kruinbreedte. De binnentaludhelling bedraagt 1:3 en de kwelsloot ligt
10 ra uit de teen. In de laatste 0,3 km van dit kadegedeelte staat de
bebouwing van Nauerna tot in de binnenteen.

De kade langs Zijkanaal D

De 0,5 km lange kade langs het Zijkanaal D met een kruinhoogte van
ca. NAP

+2,4 ra vormt

Noordzeekanaal

een

deel

(calamiteitspeil

van

de

hoofdwaterkering

NAP +1,5 m ) . Het

langs

buitentalud

het

wordt

door een steenzetting beschermd, op de kruin ligt een 6 m brede asfaltweg en het binnentalud heeft een helling van 1:3.

De kade_langs de voorboezem van de Zuiderpolder

De oostelijke en westelijke kade langs de 0,1 km lange voorboezem van
de Zuiderpolder, tussen de uitwateringssluis bij het Zijkanaal D en
het gemaal van de Zuiderpolder, hebben een 1,5 a 2 m brede kruin, een
binnentaludhelling van 1:2 a 3 en een brede drassige berm tot aan een
poldersloot.
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Grondonderzoek

Ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen is het noodzakelijk om de
grondopbouw,

de wrijvingseigenschappen

en

de

volumieke

massa's

te

kennen; daarom zijn in 3 dwarsprofielen continuboringen en sonderingen uitgevoerd. Uit de boringen is een aantal monsters genomen en in
het laboratorium beproefd.
Het grondlichaam onder de kade is van boven naar beneden

opgebouwd

uit een 2,5 tot 3 ra dikke laag opgebrachte grond (kleiig zand en venige of zandige klei), gevolgd door een 1,5 tot 2 m dikke veenlaag,
een 0,5 m dikke laag klei met plantenresten en een 10 a 14 m dik pakket bestaande uit zandige klei of zand met kleilaagjes.
De bovenzijde van de pleistocene zandlaag ligt op een diepte van NAP
-15 a -17,5 m.

Freatisch vlak

Voor het stabiliteitsonderzoek is het verloop van de freatische lijn
van essentieel belang, daarom zijn in 2 dwarsprofielen peilbuizen geplaatst en regelmatig waargenomen.
In de profielen waar de kwelsloot op enige afstand- uit de binnenteen
ligt, kan de teen en de binnenberm gedurende een natte periode erg
drassig zijn.
Het verschil tussen de hoogste (na een natte periode) en de laagste
(na een droge periode) peilbuiswaarnemingen bedroeg aan de buitenkant
en in de binnenteen van de onderzochte kadelichamen

ongeveer 0,1 a

0,2 ra en onder het binnentalud ongeveer 0,3 a 0,4 m.

Stabiliteitsonderzoek

De 9 gemeten dwarsprofielen representeren 5,8 km van de 6,1 km lange
kade langs de Nauernasche Vaart, de 0,5 km lange kade langs het Zijkanaal D en de beide 0,1 km lange kaden langs de voorboezem.
In een over de Nauernasche Vaart gemeten profiel heeft een stabiliteitsonderzoek plaatsgevonden. In het rekenmodel van dit profiel zijn
de aangetroffen grondeigenschappen gebruikt.
De stabiliteitsberekeningen

zijn met

twee

freatische

lijnen uitge-

voerd, de laagste aan de hand van de peilbuiswaarnemingen en de hoogste aangenomen bij de maatgevende boezemstand.
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Beoordeling van de veiligheid van de kade

De stabiliteit

v

f5_de_kade

Op grond van het stabiliteitsonderzoek of op grond van de ruime afmetingen kunnen de onderzochte kaden als veilig worden aangemerkt.
Een beoordeling

van de kade langs het Zijkanaal D na het bezwijken

van de sluizen te IJmuiden (calamiteitspeil NAP +1,5 m op het Noordzeekanaal) blijft bij het systematisch kade-onderzoek buiten beschouwing.

De waterkerende hoogte van de kade

Schermerboezem

De Nauernasche Vaart behoort tot de Schermerboezem met een maatgevende waterstand van NAP; de minimale kruinhoogte van de kaden bedraagt
NAP +0,25 m. De kruinhoogte van de 6 representatieve dwarsprofielen
varieert van NAP +0,16 tot +0,45 m.

Boezem van het Noordzeekanaal

Het Zijkanaal D en de voorboezem behoren tot de boezem van het Noordzeekanaal met een maatgevende waterstand van NAP +0,25 ra; de minimale
kruinhoogte van de kaden bedraagt NAP +0,85 m. Als "calamiteitspeil"
op het

Noordzeekanaal

wordt

NAP

+1,50

m

aangehouden.

De

minimale

dijktafelhoogte langs Zijkanaal D bedraagt NAP +2,14 m. De kruinhoogte van het representatieve profiel langs het Zijkanaal D, hoofdwaterkering, bedraagt NAP +2,4 m.
De voorboezem van de Zuiderpolder kan door het sluiten van een paar
deuren van de boezem worden afgesloten. De deurhoogte is op het "calamiteitspeil" afgestemd.

De kruinhoogte

gemeten profielen bedraagt NAP +0,36 è

van de over de voorboezem

+0,44 m.

Resumerend kan worden gesteld dat een gedeelte van de kade langs de
Nauernasche Vaart en de gehele kade langs de voorboezem van de Zuiderpolder onvoldoende kerende hoogte bezitten.
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Kabels, leidingen en vreemde_objecten

I

De aanwezigheid van kabels, leidingen en vreemde objecten is niet in
de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreerode objecten dienen te worden getoetst aan

I

de desbetreffende leidraden van de TAW.
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Voorofsche- en Doespolder

Inleiding

De Voorofsche- en Doespolder liggen in de provincie Zuid-Holland en
worden beheerd door waterschap De Oude Veenen.
De kaden

van

de

polder

beschermen

een klein

en niet diep gelegen

agrarisch gebied.
Het onderzoek is uitgevoerd in de kade langs de Does en het niet afgedamde deel van de Bruine Wetering. Deze wateren maken allen deel
uit van de boezem van Rijnland.
De kade langs de Doespolderwatering blijft buiten beschouwing, daar
de Doespolderwatering wordt afgedamd.

Oppervlakte en peilen

De waterstaatkundige oppervlakte van het gebied bedraagt ca. 160 ha.
De Doespolder heeft een oppervlakte van 90 ha, een gemiddelde maaiveldhoogte van NAP -1,3 m en een polderpeil van NAP -2,05 a -2,15 m.
De Voorofsche Polder heeft een oppervlakte van 70 ha, een gemiddelde
maaiveldhoogte van NAP -1,7 ra en een polderpeil van NAP -2,35 a -2,45
m.
De

boezem

van

Rijnland

heeft

bij

4000 ha. Het maatgevend boezempeil

NAP-O,60

m

een

oppervlakte

van

is vastgesteld op NAP-0,30 en de

minimum kruinhoogte op NAP-0,10 m.

Beschermde belangen

Het grondgebied van deze polders behoort tot de gemeente Woubrugge en
heeft een agrarische bestemming

(weiland). Binnen het gebied

liggen

enkele woonhuizen en boerderijcomplexen. Het aantal inwoners wordt op
ruim honderd geschat.

DK9/TAW/X11

- 38 -

Gevolgen van een doorbraak

De inundatiediepte

is sterk afhankelijk van de plaats van de door-

braak, het eventueel compartimenteren van de boezem, de boezemstand
etc. Na een doorbraak van de boezemkade blijft de inundatie niet beperkt tot de Voorofsche- en Doespolder, een aantal omringende polders
inundeert

eveneens. De

inundatiediepte

ca. 1800 ha groot gebied

kan uiteindelijk

binnen een

(maaiveldhoogte NAP -1,2 a -1,8 m) tot een

peil van ongeveer NAP -0,7 ra oplopen. De inundatiediepte in de onderhavige polder varieert dan tussen de 0,6 en 1,0 m boven het maaiveld.
De materiële schade binnen het geïnundeerde gebied is zeer groot.
Indien tot compartimentering wordt overgegaan dan kan het gebied tot
een peil van ongeveer NAP -1,2 m inunderen; vooral de schade in de
hoger gelegen polders wordt hierdoor beperkt. Ten gevolge van de grote boezemdaling

(0,9 m) na compartimentering

kan schade aan de bui-

tentaluds ontstaan.

Beschrijving van de kade

De

1,7 km lange kade

langs de Does heeft een oeverbescherming

staande uit een puinbestorting

be-

en plaatselijk een houten beschoei-

ing. De groene kade heeft doorgaans een 1,5 ra brede kruin en een binnentaludhelling van 1:2,5; op enkele plaatsen ligt een kopsloot tot
aan de binnenteen, een kwelsloot
van Hoogmade

ontbreekt. Tegenover de bebouwing

ligt over een afstand van 0,1

km hooggelegen

bebouwd

boezemland voor de kade.
De laatste 0,2 km van de kade langs de Does bestaat uit hooggelegen
bebouwd land.
De in totaal 0,5 km lange kade langs het niet afgedamde deel van de
Bruine Watering komt qua profielvorm overeen met de groene kade langs
de Does.

Grondonderzoek

Ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen

is het noodzakelijk om

de grondopbouw, de wrijvingseigenschappen en de volumieke massa's te
kennen; daarom zijn in 2 dwarsprofielen continuboringen en sonderingen uitgevoerd.. Uit de boringen is een aantal monsters genomen en in
het laboratorium beproefd.
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Het grondlichaam onder de kade is van boven naar beneden opgebouwd
uit een 1,5 a 2 m dikke laag opgebrachte grond

(zand, klei en veen

met puinstukjes), gevolgd door een 2,5 m dikke venige kleilaag met
houtstukjes (alleen in het westen), een 1 a 2,5 m dikke veenlaag en
een ongeveer 7 ra dik laagpakket bestaande uit klei met plantenresten
of met zandlaagjes en kleiig zand.
De

bovenzijde

van

de pleistocene

zandlaag

ligt

op

een diepte

van

NAP -12 ra.

Freatisch vlak

Voor het stabiliteitsonderzoek is het verloop van de freatische lijn
van essentieel belang, daarom zijn in 3 dwarsprofielen peilbuizen geplaatst en regelmatig waargenomen.
In alle onderzochte kaden ontbreekt een kwelsloot, de binnenteen kan
daarom na een natte periode erg drassig zijn.
Het verschil tussen de hoogste en laagste peilbuisstanden bedroeg gedurende de waarnemingsperiode ongeveer 0,6 è 0,7 m in de binnenteen
of, ter plaatse van een kopsloot, halverwege het binnentalud.

Stabiliteitsonderzoek

De 4 gemeten dwarsprofielen representeren 1,5 km van de 1,7 km lange
kade langs de Does en de 0,5 km lange kade langs het niet af gedamde
deel van de Bruine Watering.
In 3 profielen, waarin een grondonderzoek heeft plaatsgevonden, zijn
stabiliteitsberekeningen uitgevoerd. In de rekenmodellen zijn zoveel
mogelijk de aangetroffen grondeigenschappen gebruikt.
De stabiliteitsberekeningen

zijn met

twee

freatische

lijnen uitge-

voerd, de laagste aan de hand van de peilbuiswaarnemingen en de hoogste

aangenomen

bij de maatgevende

boezemstand.

In het

profiel

plaatse van een kopsloot is met meerdere polderpeilen gerekend.

ter
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Beoordeling van de veiligheid van de kade

De stabiliteit van de kade
Op grond van het stabiliteitsonderzoek kan de groene kade langs de
Does en dë Bruine Watering als veilig worden beschouwd, echter de kade langs de Does is ter plaatse van de kopsloten als onvoldoende veilig beoordeeld.
De laatste 0,2 km langs de Does bestaat uit hooggelegen bebouwd land
bij Hoogmade en kan zonder nader onderzoek als veilig worden aangemerkt.

De waterkerende hoogte van_de kade
De Does en het niet

afgedamde deel van de Bruine Watering

tot de boezem van Rijnland met

een maatgevende waterstand

behoren
van NAP

-0,30 m; de minimale kruinhoogte van de kaden bedraagt NAP -0,10 m.
De kruinhoogte van de 4 gemeten dwarsprofielen

is voldoende en va-

rieert van NAP -0,12 tot + 0,11 m.

Kabels, leidingen en vreemde_objecten
De aanwezigheid van kabels, leidingen en vreemde objecten is niet in
de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreemde objecten dienen te worden getoetst aan
de desbetreffende leidraden van de TAW.
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Zoetermeersche Meerpolder

Inleiding

De

Zoetermeersche

Meerpolder

ligt

in de

provincie

Zuid-Holland

en

wordt beheerd door het waterschap De Ommedijck.
De kaden van de polder beschermen een diepgelegen agrarisch gebied
dat tot de gemeenten Leidschendara en Zoetermeer behoort.
Het onderzoek is uitgevoerd in de kade langs de Meer- of Buurwatering
welke deel uitmaakt van de boezem van Rijnland.

Oppervlakte en peilen

De waterstaatkundige oppervlakte van het gebied bedraagt ca. 539 ha.
De maaiveldhoogte

bedraagt

gemiddeld NAP -4,6 ra en het

polderpeil

NAP -5,28 a -5,70 ra. De boezem van Rijnland heeft bij NAP -0,60 m een
oppervlakte van 4000 ha. Het maatgevend boezempeil is vastgesteld op
NAP -0,35 en de minimum kruinhoogte op NAP -0,10 m.

Beschermde belangen

Binnen de polder staan enkele huizen en boerderijen van Zoetermeer en
Leidschendara. Het aantal inwoners wordt op ongeveer 200 geschat. Het
grootste deel van het grondgebied bestaat uit weilanden.

Gevolgen van een doorbraak

De inundatiediepte

is sterk afhankelijk van de plaats van de door-

braak, het eventueel compartimenteren van de boezem, de
etc. Na

een doorbraak

van de boezemkade

inunderen de

boezemstand
aangrenzende

Drooggeraaakte Grote Polder en Nieuwe Drieraanspolder eveneens; de inundatiediepte kan binnen de Zoetermeersche Meerpolder tot ruim 3 m en
binnen de beide andere polders tot 1,5 ra boven het maaiveld oplopen.
De materiële schade is zeer groot en er ontstaat vooral levensgevaar
voor de bevolking binnen de Zoetermeersche Meerpolder.
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Indien tot compartimentering wordt overgegaan, dan blijven de inundatiegevolgen

beperkt

tot

binnen de Zoetermeersche

Meerpolder,

welke

ruim 0,4 m kan inunderen.

Beschrijving van de kade

De gehele 1700 m lange boezemkade van de polder ligt langs de Meerof Buurwatering. De oever is deels onverdedigd

en deels

is puin op

het buitentalud aangebracht. Een teensloot ontbreekt langs de gehele
kade, plaatselijk kwelt het binnentalud.
In het eerste 250 m lange groene kadegedeelte tot aan "Maria's Hoeve"
ligt het achterland hoger dan in de rest van de polder. De kruin is
hier 1 m breed en de binnentaludhelling bedraagt 1:3,5.
De overige kade, vanaf
kruin waarop
puinpad.
ruwweg

De

"Maria's Hoeve", heeft een 3 a 3,5 ra brede

een asfaltweg

ligt; de laatste

binnentaludhelling

halverwege

bedraagt

de kade wordt

250 m bestaat uit een

eerst

de helling

ongeveer

wat

1:4,

steiler,

vanaf

te weten

1:2,5 onderin overgaand in 1:4 a 6.

Grondonderzoek

Ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen is het noodzakelijk om de
grondopbouw,

de wrijvingseigenschappen

en

de

volumieke

massa's

kennen; daarom zijn in 2 dwarsprofielen continuboringen en

te

sonderin-

gen uitgevoerd. Uit de boringen is een aantal monsters genomen en in
het laboratorium beproefd.
Het grondlichaam

onder de kade

is van boven naar beneden

opgebouwd

uit een 2,5 a 3,5 m dikke laag opgebrachte grond (o.a. teelaarde en
zandig veen), gevolgd door een 1,5 a 3 ra dikke veenlaag, een 1 m dikke laag klei met plantenresten en een ongeveer 7 m dik pakket, dat
afwisselend uit kleiige en zandige lagen bestaat.
De bovenzijde van de pleistocene zandlaag ligt op een diepte van NAP
-13 a -13,5 m.
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Freatisch vlak

Voor het stabiliteitsonderzoek is het verloop van de freatische lijn
van essentieel belang, daarom zijn in 3 dwarsprofielen peilbuizen geplaatst en regelmatig waargenomen.
In alle profielen ontbreekt een kwelsloot. Plaatselijk kwelt het binnentalud en de teen, en ligt de hoogst gemeten freatische lijn dicht
onder het maaiveld van de binnenteen. Het verschil tussen de hoogste
en laagste peilbuisstanden bedraagt in het algemeen zo'n 0,3

a 0,5 m

onder het binnentalud en de teen; in één profiel kan dit verschil onder de teen tot 0,8 m oplopen.

Stabiliteitsonderzoek

De 6 gemeten dwarsprofielen representeren de 1,7 km lange kade langs
de Meer- of Buurwatering.
In 4 profielen is een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd. In de beide
profielen waarin grondonderzoek heeft

plaatsgevonden,

is zowel

een

berekening gemaakt met de aangetroffen wrijvingseigenschappen als met
de gemiddelde eigenschappen van de celproefmonsters uit de polder. In
de beide overige profielen zonder grondonderzoek zijn alleen de gemiddelde wrijvingseigenschappen ingevoerd.
De

stabiliteitsberekeningen

zijn met

twee

freatische

lijnen uitge-

voerd, de laagste aan de hand van de peilbuiswaarnemingen en de hoogste aangenomen bij de maatgevende boezemstand.

BeoordelinR van de veiligheid van de kade

De_s£aM_l.ij:e_it_van_d£ kade

Op

grond

van

het

stabiliteitsonderzoek

moet

ruwweg

de

oostelijke

helft (ca. 0,85 km) van de boezerakade als onveilig worden aangemerkt.

De_waiterkejrende ho£g£e_vand£ kacie

Het water van de Meer- of Buurwatering

behoort

tot

de

boezem

van

Rijnland, welke een maatgevend boezerapeil van NAP-O,35 m bezit. De
minimum kadehoogte is bepaald op NAP -0,10 m. In 4 van de 6 in juni
1981 gemeten profielen is de kruin 1 a 1,5 decimeter te laag.
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Kabels, leidingen en_vreemde objecten

De aanwezigheid van kabels, leidingen en vreemde objecten is niet in
de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreemde objecten dienen te worden getoetst aan
de desbetreffende leidraden 'van de TAW.

* NB. De beschrijving en de beoordeling van de kade langs de Meer- of
Buurwatering betreft de situatie voor de reconstructie van deze
kade in 1989.
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Nieuwe Driemanspolder

Inleiding

De Nieuwe Driemanspolder ligt in de provincie Zuid-Holland en wordt
beheerd door waterschap De Ommedijck.
De kaden van de polder beschermen een groot en diepgelegen gebied met
hierin een deel van de bebouwing van Zoetermeer en Leidschendam.
Het onderzoek is uitgevoerd in de kade langs de Stompwijksche Vaart,
de Noord-Aasche Vliet, de Elleboogsche Watering en de twee voorboezems van de Nieuwe Driemanspolder. Deze wateren maken allen deel uit
van de boezem van Rijnland.

Oppervlakte en peilen

De totale waterstaatkundige

oppervlakte van het gebied bedraagt ca.

1700 ha. De voormalige Nieuwe Folder heeft een oppervlakte van 670 ha
en een maaiveldhoogte die varieert van NAP -4,0 tot -4,9 m. De 1000
ha grote voormalige Driemanspolder heeft een maaiveldhoogte van NAP
-3,8 a -4,9 m. Het gebied omvat 10 afdelingen met verschillende zomer- en winterpeilen variërend van NAP -4,0 tot -6,0 m ) .
De boezem van Rijnland heeft bij NAP -0,60 m een oppervlakte van 4000
ha. Het maatgevend boezempeil is vastgesteld op NAP -0,35 m en de minimum kruinhoogte op NAP -0,10 m.

Beschermde belangen

Binnen de polder ligt een belangrijk deel van de bebouwing van Zoetermeer en enige bebouwing van Leidschendam. Het aantal

in inwoners

wordt op meer dan 50.000 geschat.
De A12 vormt samen met de spoorlijn Den Haag-Utrecht de zuidgrens van
de polder. Een deel van de Zoetermeerlijn
de polder.

(de Sprinter) ligt binnen
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GevolRen van een doorbraak

De inundatiediepte

is sterk afhankelijk van de plaats van de door-

braak, het eventueel compartimenteren van de boezem, de boezemstand
etc. Na een doorbraak van de boezemkade kunnen enkele

aangrenzende

polders eveneens inunderen; het uiteindelijk ca. 3900 ha grote gebied
kan tot maximaal

2 m onder water lopen. De materiële schade is dan

zeer groot en er ontstaat vooral levensgevaar voor de aanwezige bevolking.
Indien tot compartimentering van de langs de polder gelegen boezemwateren wordt overgegaan, dan blijven de gevolgen beperkt tot een inundatie van enkele decimeters binnen de Nieuwe Driemanspolder.

Beschrijving van de kade

De kade langs de 20 m lange voorboezem van het gemaal "Nieuwe Drieraanspolder".
Deze voorboezem ligt vanaf de Storapwijksche Vaart (bij de A4) tot het
gemaal. De groene westelijke kade heeft een 3 m brede kruin en het
begroeide binnentalud

ligt onder een helling van 1:3, een kwelsloot

ontbreekt. De oostelijke kade heeft een brede kruin waarachter bebouwing staat.

De 800 m lange kade langs de Stompwijksche Vaart.
Op de 6 a ,6,5 ra brede kruin bevindt zich een klinkerweg met enige afritten naar huizen en boerderijen. De binnentaludhelling varieert van
1:3 tot 1:6 en een teensloot ontbreekt.

De kade langs de 120 m lange voorboezera van de "Drie Molens".
De onderzochte kade ligt vanaf de Stompwijksche Vaart tot aan de eerste molen. De groene westelijke kade heeft een 1,5 m brede kruin ën
een binnentaludhelling van.1:3 onderin overgaand in 1:6; op 13 m afstand uit de teen ligt een sloot. In de eerste 20 ra van de oostelijke
kade staat bebouwing op de kade. De oostelijke kade heeft een 5 è 6 ra
brede kruin waarop een asfaltweg ligt, en een binnentaludhelling van
1:4 overgaand in 1:8 tot aan de brede Molenvaart
omstreeks NAP -1,6 m ) .

(met een peil van
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De 900 ra lange groene kade langs de Noord-Aasche Vliet.
De 1 è 1,5 ra brede kruin

is plaatselijk door windgolven

afgekalfd.

Het binnentalud heeft een helling van ongeveer 1:4 en het achterland
verloopt

in hoogte van NAP -2,3 tot -0,8 ra aan de noordkant.

Een

kwelsloot ontbreekt.

De 820 ra lange kade langs de Elleboogsche Watering.
In de eerste 200 m ligt een asfaltweg op de 5 ra brede kruin, de binnentaludhelling

bedraagt

1:3 en een teensloot ontbreekt. De overige

kade heeft een 1,5 ra brede groene kruin en op de brede onderberm ligt
een fietspad. Tussen het kadelichaam en de onderberra bevindt zich een
sloot met een peil van ongeveer NAP -1,8 m. Achter de onderberra ligt
een ondiepe sloot.

Grondonderzoek

Ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen

is het noodzakelijk ora

de grondopbouw, de wrijvingsiegenschappen en de volumieke massa's te
kennen; daarom zijn in 2 dwarsprofielen continuboringen en sonderingen uitgevoerd. Uit de boringen is een aantal monsters genomen en in
het laboratorium beproefd.
Het grondlichaam onder de kade is van boven naar beneden opgebouwd
uit een 3,5 a 4 m dikke laag opgebrachte grond (o.a. teelaarde, zandig veen, en klei) gevolgd door een 0,5 è l m dikke veenlaag, een 0,5
dikke laag klei met plantenresten en een ongeveer 7 m dik pakket zandige klei of zwak kleiig zand.
De bovenzijde van de pleistocene zandlaag ligt op een diepte van NAP
-12,5 a 13 m.

Freatisch vlak

Voor het stabiliteitsonderzoek is het verloop van de freatische lijn
van essentieel belang, daarom zijn in 7 dwarsprofielen peilbuizen geplaatst en regelmatig waargenomen.
De freatische lijn in de profielen langs de Stompwijksche Vaart (een
lang en relatief

flauw binnentalud

en geen

teensloot)

is gevoelig

voor de hoeveelheid neerslag; het verschil tussen de hoogste en laagste peilbuisstanden kan aan de teen plaatselijk tot 1 m oplopen.
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In de binnenteen van het kadegedeelte zonder teensloot langs de Elleboogsche Watering ontstaan locaal plassen na een periode met

neer-

slag. De hoogste freatische lijn in het profiel, gemeten over de westelijke kade van de voorboezem van de "Drie Molens", ligt vanaf de
binnenteen min of meer gelijk aan het maaiveld.

Stabiliteitsonderzoek

De

12 gemeten dwarsprofielen

representeren

bijna de gehele

2,8 km

lange kade van de Nieuwe Driemanspolder.
In een langs de Elleboogsche Watering en een langs de Stompwijksche
Vaart

gelegen

profiel

heeft

een

stabiliteitsonderzoek

plaatsgevon-

den. De ingevoerde laagopbouw en wrijvingseigenschappen zijn overeenkomstig de resultaten van de in de betreffende profielen uitgevoerde
boringen.
De

stabiliteitsberekeningen

zijn met twee

freatische

lijnen uitge-

voerd, de laagste aan de hand van de peilbuiswaarnemingen en de hoogste aangenomen bij de maatgevende boezemstand.

Beoordeling van de veiligheid van de kade

De_stabiliteit van de kade

Op grond van het stabiliteitsonderzoek
profielvorm kan de gehele onderzochte

of op grond van de gunstige
boezemkade

als veilig

worden

beschouwd.

De waterkerende hoogte van de kade

De boezemwateren van de Nieuwe Driemanspolder behoren tot de boezem
van Rijnland, welke een maatgevende boezemstand van NAP -0,35 m, bezit. De minimum kadehoogte is bepaald op NAP -0,10 m.
Het in 1981, gemeten profiel over de westelijke kade van de voorboezem van het gemaal, heeft een kruinhoogte van NAP -0,28 ra; over de
oostelijke kade is geen profiel gemeten.
De in 1981 over de Stompwijksche Vaart gemeten profielen hebben een
kruinhoogte van NAP - 0,08 è -0,16 m.
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De in 1983 over de voorboezem van de "Drie Molens" gemeten profielen
bezitten een kruinhoogte van omstreweks NAP -0,3 ra.
De over de Noord-Aasche Vliet gemeten profielen hebben een kruinhoogte van NAP -0,14 a -0,05 m.
De in 1982 over de Elleboogsche Watering gemeten profielen hebben een
kruinhoogte van NAP -0,15 è -0,06 m.

Resumerend kan gesteld worden dat de kade op vele plaatsen niet voldoende hoog is. In het bijzonder langs de beide voorboezems, waar de
kaden nog maar juist de maatgevende boezemwaterstand kunnen keren.

Inmiddels zijn de kaden langs de beide voorboezems, de Elleboogsche
Watering

en de Noord-Aasche Vliet verzwaard en op de keurafmetingen

gebracht.

Kabels, leidingen en vreemde objecten

De aanwezigheid van kabels, leidingen en vreemde objecten is niet in
de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreemde objecten dienen te worden getoetst aan
de desbetreffende leidraden van de TAW.
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Polder de Wilde Veenen

Inleiding

De Polder de Wilde Veenen ligt in de provincie Zuid-Holland en wordt
beheerd door het Hoogheemraadschap van Schieland.
De kaden van de polder beschermen een diepgelegen gebied met hierin
een groot deel van de bebouwing van Moerkapelle.
Het onderzoek is uitgevoerd in de kade langs de Rotte, die deel uitmaakt van de Rotteboezem.

Oppervlakte en peilen

De waterstaatkundige oppervlakte van het gebied bedraagt ca. 700 ha.
De maaiveldhoogte bedraagt gemiddeld NAP -4,4 m en het polderpeil NAP
-5,8 m. De Rotteboezem heeft bij NAP -1,00 m een oppervlakte van 170
ha. Het maatgevend boezempeil is vastgesteld op NAP -0,75 en de minimum kruinhoogte op NAP -0,30 m.

Beschermde belangen

De polder behoort tot de gemeenten Moerkapelle en Bleiswijk. Het aantal inwoners van de polder wordt op ongeveer 2500 geschat; het grootste deel van de bebouwing van Moerkapelle bevindt zich binnen de polder. Het onbebouwde deel van de grond is in gebruik voor de akkerbouw, de veeteelt en de glastuinbouw.

Gevolgen van een doorbraak

De inundatiediepte

is sterk afhankelijk van de plaats van de door-

braak, het eventueel compartimenteren van de boezem, de boezemstand
etc.

Indien

de

Oude

Leedijk

als waterkering

blijft

fungeren,

dan

inundeert alleen het oostelijke polderdeel (565 ha) tot een peil van
maximaal 0,65 m boven het maaiveld. Als de beide polderdelen inunderen, dan bedraagt de inundatiediepte maximaal 0,5 ra. In beide gevallen is er materiële schade.

DK9/TAW/X11

- 51 -

Beschrijving van de kade

De gehele 550 ra lange boezemkade van de polder ligt langs de Rotte.
Langs de onverdedigde oever bevindt zich een smalle

rietkraag. Een

teensloot ontbreekt. De eerste 100 m van deze kade (vanaf de Hollevoeterbrug) bestaat uit ruim boven boezempeil gelegen land. De overige 450 ra van de kade heeft een 2,5 a 3 ra brede kruin waarop een asfaltweg ligt.
In het

150 m lange kadegedeelte vanaf het boven boezempeil

land bedraagt de binnentaludhelling
land

relatief

laag

gelegen

1:2 en ligt het drassige achter-

(NAP -4 a -4,5 m ) . Het achterland van het 60 ra

lange aansluitende kadegedeelte ligt min of meer op boezerapeilhoogte. In het laatste kadegedeelte tot aan de afdamming bedraagt de binnentaludhelling ongeveer 1:2,5 en ligt het achterland op NAP -2,8 a
-3 m.

Grondonderzoek

Ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen is het noodzakelijk om de
grondopbouw,

de wrijvingseigenschappen

en

de

voluraieke massa's

te

kennen; daarom zijn in 2 dwarsprofielen continuboringen en sonderingen uitgevoerd. Uit de boringen is een aantal monsters genomen en in
het laboratorium beproefd.
Het grondlichaam

onder de kade is van boven naar beneden

opgebouwd

uit een 1 a 2 m dikke laag opgebrachte grond (o.a. teelaarde en klei
met bijmengsels), gevolgd door een 1,5 a 2 m dikke veenlaag, een 0,5
a l m

dikke

laag klei met plantenresten

en een ongeveer 6,5 m dik

pakket kleiig zand. De bovenzijde van de pleistocene zandlaag ligt op
een diepte van NAP -11,5 a -12,5 m.

Freatisch vlak

Voor het stabiliteitsonderzoek is het verloop van de freatische lijn
van essentieel belang, daarom zijn in 3 dwarsprofielen peilbuizen geplaatst en regelmatig waargenomen.
Een kwelsloot

ontbreekt

langs de gehele kade

en de hoogst

gemeten

freatische lijn ligt in 2 van de 3 profielen vanaf de binnenteen gelijk aan het maaiveld.
Het verschil

tussen de hoogste en laagste peilbuisstanden

onder het binnentalud en de teen ongeveer 0,75 è 1 m.

bedraagt
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Stabiliteitsonderzoek

De 3 gemeten dwarsprofielen representeren 390 m van de 550 m lange
kade langs de Rotte.
In één dwarsprofiel heeft een stabiliteitsonderzoek plaats gevonden.
In het rekenmodel zijn voor geval 1 de aangetroffen laagopbouw en
wrijvingseigenschappen ingevoerd.
Voor geval 2 zijn, alleen voor de.veenlaag, de slechtere eigenschappen uit het andere profiel (waarin grondonderzoek heeft plaats gevonden) ingevoerd.
De stabiliteitsberekeningen

zijn met twee freatische lijnen uitge-

voerd, de laagste aan de hand van de peilbuiswaarnemingen en de hoogste aangenomen bij de maatgevende boezemstand.

Beoordeling van de veiligheid van de kade
De_s£abUi_te.it_van_de_ kade
Op grond van het stabiliteitsonderzoek kan het door de 3 dwarsprofielen gerepresenteerde traject als veilig worden beschouwd. Het overige
160 m lange traject kan zonder nader onderzoek op grond van de gunstige profielvorm (een hooggelegen boezeraland of een op. boezempeilhoogte gelegen achterland) eveneens als veilig worden beschouwd.
De_wate_rke_rend£ ho£gte_van_d£ kade
De Rotteboezem heeft een maatgevende boezemstand van NAP -0,75 m; als
minimum kadehoogte wordt NAP -0,30 m aangehouden. De kruinhoogte van
de 3 representatieve profielen

is plaatselijk te laag en varieert

tussen NAP -0,42 en -0,20 m.

en_vreemd_e_o,bjiectieii
De aanwezigheid van kabels, leidingen en vreemde objecten is niet in
de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreemde objecten dienen te worden getoetst aan
de desbetreffende leidraden van de TAW.
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Polder Groot-Wilnis Vinkeveen

Inleiding

De

Polder

Groot-Wilnis

Vinkeveen

ligt

in de

provincie Utrecht

en

wordt beheerd door waterschap De Proosdij landen.
De kaden van de polder beschermen een langgerekt en niet diepgelegen
gebied, waarin bebouwing van de gemeenten Vilnis, Mijdrecht en Vinkeveen voorkomt.

Het onderzoek

is uitgevoerd

in de kade langs de Geer, de Heinooras-

vaart, de Kromme Mijdrecht, de Amstel en de voorboezem van de Polder
de Derde Bedijking. Deze wateren maken allen deel uit van de boezem
van Amstelland.

Oppervlakte en peilen

De waterstaatkundige oppervlakte van de polder bedraagt ca. 2695 ha.
De polder omvat 5 gebieden met verschillende maaiveldhoogten en peilen. De maaiveldhoogte, buiten het "stedelijk" gebied, varieert van
NAP -1,5 tot 1,9 m en het polderpeil van NAP -2,13 tot -2,45 ra.
De boezem van Amstelland heeft bij een boezemstand van NAP-O,40 ra een
oppervlakte van 1100 ha; het maatgevend boezempeil voor het deel van
de boezem waarin de Polder Groot-Wilnis-Vinkeveen ligt,

"Amstelland-

West" bedraagt NAP ±0,00 m.

Beschermde belangen

Een groot deel van de bebouwing van Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen
ligt binnen de polder; het aantal inwoners wordt op ongeveer 10.000
geschat. Verder

liggen er diverse locale wegen, de provinciale weg

Wilnis-Woerden en een goederen-spoorlijn binnen de polder. Het onbebouwde deel bestaat hoofdzakelijk uit weilanden.

Gevolgen van een doorbraak

De inundatiediepte

is sterk afhankelijk van de plaats van de door-

braak, het eventueel compartimenteren van de boezem, de boezemstand
etc.
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De kaden langs de voorboezem van het gemaal van de Folder de Derde
Bedijking vormt na inundatie een scheiding tussen het ca. 250 ha grote noord-westelijke polderdeel en de overige polderdelen.
Indien de kade langs de Geer, de Heinoomsvaart of het ten zuiden van
de voorboezem gelegen deel van de Kromme Mijdrecht doorbreekt kan een
zeer groot gebied

(ca. 4500 ha) inunderen; de gevolgen blijven be-

perkt tot wateroverlast.
Echter als de kade langs de Amstel of het ten noorden van de voorboezem gelegen deel van de kromme Mijdrecht bezwijkt dan kan de binnenkade met de diepgelegen .(NAP -4,5 a -5,3 m) achterliggende

polders

overlopen en levensgevaar ontstaan voor de bewoners in deze diepgelegen polders; bovendien is dan de economische schade enorm.
Door het onderhavige boezemvak te compartimenteren kunnen de inundatiegevolgen aanzienlijk worden beperkt.

Beschrijving van de kade

De 3100 m lange kade langs de Geer.
De oeverbescherming

bestaat uit puin en rietschoten. Op de 3 a 5 m

brede kruin ligt een 2,5 m brede asfaltweg en het binnentalud heeft
doorgaans

een helling van 1:2 è 2,5. De 1,5 a 2 m brede kwelsloot

ligt 0 tot 4 m uit de teen. In de eerste helft van deze kade liggen
diverse kopsloten tot aan de binnenteen. Ter hoogte van de brug in de
Ir. Enschedéweg

ligt, over een lengte van 300 m, riet-vlietland

en

boezemland tot een breedte van 30 m voor de kade.

De 1600 m lange groene kade langs de Heinoomsvaart.
De oeverbescherming bestaat uit puin en een rietkraag. De kruinbreedte bedraagt

1 a 1,5 m

en de

binnentaludhelling

1:2. De

teensloot

heeft een breedte van 2 a 2,5 m.

De 9800 m lange kade langs de Kromme Mijdrecht.
De

oeverbescherming

bestaat, ook

hier

uit

een

smalle

rietkraag

en

puin. Op de 5 a 6 m brede kruin ligt een 3 ra brede asfaltweg en het
binnentalud heeft doorgaans een helling van 1:2 a 2,5.
In de eerste 4000 m (vanaf de Heinoorasvaart) ligt de 1,5 a 2 ra brede
kwelsloot

op zo'n 4 ra uit de teen en liggen diverse kopsloten tot

even buiten de teen. In het aansluitende 300 ra lange kadegedeelte tot
aan de voorboezem van het gemaal van de Polder de Derde Bedijking
gaat de binnentaludhelling halverwege over in 1:4; aan de teen ligt
een 3,5 ra brede kwelsloot.
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Vanaf de voorboezem tot aan de Arastel is de binnentaludhelling weer
1:2,5 en ligt de 1,5 a 2 m brede kwelsloot direct aan of enige meters
uit

de

teen. Ter plaatse van de bebouwing

achter de kade

is deze

kwelsloot onderbroken.

De 2700 m lange kade langs de Arastel.
De oever van de onbebouwde kade wordt door puin en een rietkraag beschermd.

De

bebouwde

kadegedeelten

zijn van

een

beschoeiing

voor-

zien. Op de kruin ligt een 3 tot 5 m brede asfaltweg. Het eerste 1000
m lange kadegedeelte tot aan de basculebrug verschilt weinig met het
laatste kadegedeelte langs de Kromme Mijdrecht, echter vanaf halverwege dit kadegedeelte ligt een tuimelkade aan de buitenkant. Tussen
de basculebrug en de spoorbrug staat de bebouwing van Amstelhoek op
NAF-hoogte. Het 400 m lange kadegedeelte vanaf de spoorbrug verschilt
weer weinig

met

het

eerste

kadegedeelte. Het

laatste

kadegedeelte

heeft een 3 a 3,5 m brede kruin, een steil binnentalud met een helling van 1:1 a 1:1,5. Aan de teen ligt een greppel of een 2 ra brede
kwelsloot.

De kaden langs de 60 m lange voorboezem van de polder de Derde Bedijking.
De voorboezem van het gemaal van de Folder de Derde Bedijking staat
via een afsluitbare duiker in verbinding met de Kromme Mijdrecht. Ook
hier bestaat de oeverbescherming uit puin en een rietkraag.
De zuidelijke groene kade heeft een smalle kruin en een binnentaludhelling van 1:1 overgaand in 1:3. Aan de teen ligt het maaiveld ongeveer 1 m lager dan het boezempeil; een kwelsloot ontbreekt. De noordelijke

kade

is voorzien

van een tuimelkade;

achter de

ligt een 5 m brede asfaltweg op boezempeilhoogte. De

tuimelkade

taludhellingen

bedragen 1:1 en aan de teen ligt een 2 m brede kwelsloot.

Grondonderzoek

Ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen is het noodzakelijk om de
grondopbouw,

de wrijvingseigenschappen

en

de

volumieke

massa's

te

kennen; daarom zijn in 6 dwarsprofielen continuboringen en een sondering uitgevoerd. Uit de boringen is een aantal monsters genomen en in
het laboratorium beproefd.
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Het grondlichaaro onder de kruin van de kade is opgebouwd uit een 2,5
è 3,5 m dikke laag opgebrachte grond (zandige klei en onderin kleiig
veen). Deze antropogene laag wordt in het zuidelijk deel van de polder gevolgd door een 2 a 4 ra dikke veenlaag en een 1 a 3 ra dikke laag
klei met plantenresten

(Afzettingen van Gorkura). In het noordelijke

deel wordt de antropogene laag gevolgd door een 2,5 ra dikke, afwisselend uit klei met veenstukjes en veen bestaande laag en een 3 a 4,5 ra
dikke laag klei met plantenresten (Afzettingen van Calais).
De bovenkant van het pleistocene zand is op een diepte van NAP -8 a
-10,5 m aangetroffen.

Freatisch vlak

Voor het stabiliteitsonderzoèk is het verloop van de freatische lijn
van essentieel belang, daarom zijn in 6 dwarsprofielen peilbuizen geplaatst en regelmatig waargenomen.
Het verschil tussen de hoogste en laagste peilbuiswaarneraingen (respectievelijk na een natte en een droge periode) was niet erg groot,
zo'n 0,1

a 0,2 ra. In de kruin van een over de Geer en een over de

Kromme Mijdrecht gemeten profiel

ligt de freatische

lijn

practisch

horizontaal, waarschijnlijk door de grote doorlatendheid van de wegfundering. In de tweede helft van de kade langs de Geer ligt de freatische lijn dicht onder de teen en de binnenberra van de kade. De kade
langs de Geer, de Heinoomsvaart en de Kromme Mijdrecht kwelt op diverse plaatsen.

Stabiliteitsonderzoèk

De 12 gemeten dwarsprofielen representeren 2,9 km van de 3,1 km lange
kade langs de Geer, de gehele 1,6 km lange kade langs de Heinoomsvaart, de gehele 9,8 km lange kade langs de Kromme Mijdrecht en 2,3
km van de 2,7 km lange kade langs de Arastel.
In het rekenmodel van de 4 op stabiliteit onderzochte profielen zijn
zoveel mogelijk de aangetroffen laag eigenschappen ingevoerd.
De

stabiliteitsberekeningen

zijn met

twee freatische

lijnen uitge-

voerd, de laagste aan de hand van de peilbuiswaarnemingen en de hoogste aangenomen bij de maatgevende boezemstand.
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Daar de 60 m lange voorboezem van het gemaal van de Folder de Derde
Bedijking van de boezem kan worden gescheiden, is de stabiliteit van
de beide langs de voorboezem gelegen kaden niet onderzocht.

Beoordeling van de veiligheid van de kade

De stabiliteit van de_kade

Op grond van het stabiliteitsonderzoek moet bijna de gehele 17,3 km
lange boezemkade van de Polder Groot-Wilnis-Vinkeveen
worden

aangemerkt;

alleen

het

0,2

km

lange

als

kadegedeelte

onveilig
langs de

Geer, waar boezemland voor de kade ligt, en het 0,4 km lange bebouwde
kadegedeelte te Amstelhoek kan als veilig worden beschouwd.

De waterkerende hoogte_van de kade

De boezemwateren van de polder behoren tot de boezem van Amstelland
met een maatgevend peil van NAP ±0,00 m; de minimum kruinhoogte is
vastgesteld
profielen

op NAP

varieert

-*-0,25 ra. De kruinhoogte van de
van

NAP

-0,01

tot

+0,40

m;

de

representatieve
helft

van

de

profielen heeft een kruinhoogte lager dan NAP +0,25 m.

Kabels^ leidingen en vreerade_objecten

De aanwezigheid van kabels, leidingen en vreemde objecten is niet in
de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreemde objecten dienen te worden getoetst aan
de desbetreffende leidraden van de TAW.

Kadeverbetering

Mede naar aanleiding van het stabiliteitsonderzoek wordt sinds 1984
jaarlijks een deel van de boezemkade gereconstruewerd. In 1988 was de
resterende reconstructie van ongeveer de helft van de boezemkade gereed.

.DK9/TAW/X11

14.

- 58 -

Polder De Eerste Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij

Inleiding

De Polder de Eerste Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij ligt in de
provincie Utrecht en wordt beheerd door waterschap De Proosdij landen.
De kaden van de polder beschermen een relatief grote en diepgelegen
polder met in het zuiden een deel van de bebouwing van Mijdrecht.
Het onderzoek is uitgevoerd in de kade langs de Amstel, die deel uitmaakt van de boezem van Amstelland.

Oppervlakte en peilen

De totale waterstaatkundige

oppervlakte

van de polder bedraagt

890

ha en het maaiveld ligt gemiddeld op NAP -5,3 m. Het grootste deel
van de polder heeft een zomerpeil van NAP -5,60 ra en een winterpeil
van NAP -5,90 ra; de peilen van het polderdeel langs de Arastel (115
ha) liggen 0,1 ra hoger. De boezem van Amstelland heeft bij een stand
van NAP -0,40 ra een oppervlakte van 1100 ha; het maatgevend

boezem-

peil bedraagt NAP ±0,00 m.

Beschermde belangen

Het grootste deel van de poler behoort
waarvan in het zuiden de stadsuitbreiding
derdeel

behoort

tot de gemeente

Mijdrecht,

ligt. Het oostelijke pol-

tot de gemeente Vinkeveen en Waverveen. Het

aantal

inwoners binnen de polder wordt op een a twee duizend geschat. Het
onbebouwde deel bestaat uit weilanden.

Gevolgen van een doorbraak

De inundatiediepte

is sterk afhankelijk van de plaats van de door-

braak, het eventueel compartiraenteren van de boezem, de boezemstand
etc. Na een doorbraak van de boezemkade langs de Amstel kan de binnenkade aan de oostkant

ter plaatse van één der coupures

overlopen

met als gevolg dat de aangrenzende Polder Groot-Mijdrecht

(2000 ha)

eveneens inundeert.
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Onder maatgevende omstandigheden kan de onderhavige polder tot 1 m en
de aangrenzende polder tot

1,5 m boven het maaiveld

inunderen. Er

ontstaat dan een enorme materiële schade binnen een zeer groot gebied.
De Amstel kan door het sluiten van een groot aantal keringen worden
gecompartimenteerd. Na een doorbraak inundeert de onderhavige polder
tot het laagste punt van de binnenkade (ongeveer 0,6 m boven het gemiddelde

maaiveld);

binnen

de

aangrenzende

Polder

Groot-Mijdrecht

ontstaat alleen wateroverlast.

Beschrijving van de kade

De 1,8 km lange kade langs de Amstel ligt tussen het poldergemaal en
de binnenkade

langs de "Veldweg". De oeverbescherming

van de onbe-

bouwde kade bestaat uit puin en grof puin, en plaatselijk een rietkraag.
Het bijna 0,2 km lange kadegedeelte vanaf het poldergemaal heeft een
2,5 m brede kruin, ongeveer haverwege het onder een helling van 1:2,5
gelegen binnentalud ligt een puinweg. Een kwelsloot ontbreekt en het
maaiveld direct achter de kade ligt zo'n 3 m boven het maaiveld in de
polder.
In het aansluitende

1 km lange kadegedeelte ligt een ca. 2 m brede

tussenboezem met een peil van NAP -2 a 2,2 ro en een tweede kade met
flauw

hellende

taluds

direct

achter

de

boezemkade.

De

boezemkade

heeft hier een 2 a 3,5 m brede kruin en een binnentaludhelling

van

1:3 overgaand in een helling van 1:8.
Het aansluitende 0,4 km lange kadegedeelte bestaat uit een 40 tot 80
m brede strook boven boezempeil gelegen land.
In de laatste 0,2 km staat veel bebouwing op het flauwe binnentalud.
De oever wordt hier door een houten beschoeiing

beschermd en op de

kruin ligt een 2,5 m brede asfaltweg.

Grondonderzoek

Ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen is het noodzakelijk om de
grondopbouw,

de wrijvingseigenschappen

en

de

volumieke

massa's

te

kennen; daarom zijn in een dwarsprofiel drie continuboringen en een
sondering uitgevoerd. Uit de boringen is een aantal monsters genomen
en in het laboratorium beproefd.
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Het grondlichaam

onder de kade

is ter plaatse van het

onderzochte

profiel van boven naar beneden opgebouwd uit een 3 a 3,5 m dikke laag
opgebrachte grond (zandig veen met puinstukjes), gevolgd door een 1,5
ra dikke veenlaag en een 4 m dikke laag klei met plantenresten, die
plaatselijk

zandig en siltig

is. De bovenzijde van het

pleistocene

zand is op een diepte van NAP -9,5 m aangetroffen.
Om de volumieke massa van de oppervlakte - veenlaag te kennen zijn
aanvullend 21 gutsboringen in 7 dwarsprofielen gestoken.

Freatisch vlak

Voor het stabiliteitsonderzoek is het verloop van de freatische lijn
van essentieel belang, daarom zijn in 2 dwarsprofielen peilbuizen geplaatst en regelmatig waargenomen.
De hoogst gemeten freatische lijn ligt relatief dicht onder het oppervlak van het binnentalud van de boezemkade. Het verschil tussen de
hoogste

en laagste peilbuisstanden kan in het binnentalud

tot zo'n

0,5 m oplopen.

Stabiliteitsonderzoek

De 3 gemeten dwarsprofielen representeren 1,2 km van de 1,8 km lange
kade langs de Amstel. In één profiel heeft een stabiliteitsonderzoek
plaats gevonden.
In het rekenmodel zijn 3 gevallen onderscheiden. Geval 1 betreft een
berekening met laageigenschappen gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de celproefresultaten,

in geval

2 zijn voor het veen de

statistische gemiddelde wrijvingswaarden ingevoerd en in geval 3 zijn
voor de antropogene toplaag "aangenomen waarden" ingevoerd en zijn de
volumieke massa's van de diverse veenlagen overeenkomstig de resultaten van de aanvullend gestoken gutsboringen.
De stabiliteitsberekeningen

zijn roet twee

freatische

lijnen

uitge-

voerd, de laagste aan de hand van de peilbuiswaarnemingen en de hoogste aangenomen bij de maatgevende boezemstand.

DK9/TAW/X11

- 61 -

Beoordeling van de veiligheid van de kade

P.e_s.Üa.b.i.lite-it_van_d£ kade
De berekeningsreulstaten van het stabiliteitsonderzoek blijken sterk
afhankelijk te zijn van de ligging van het freatisch vlak; dit komt
ondermeer door het lage gewicht van het venige materiaal onder het
binnentalud en de teen (weinig tegenwerkend moment in verzadigde toestand).
Op grond van het stabiliteitsonderzoek moet het 1,2 km lange kadegedeelte langs de Arastel, tussen het poldergemaal en de strook hooggelegen land, als onveilig worden aangemerkt. Het overige 0,6 km lange
kadegedeelte kan op grond van de gunstige profielvorm wel als veilig
worden beschouwd.
De_wat£rke£emie ho£g£e_van_d£ kad_e

De Amstel behoort tot de boezem van Amstelland met een maatgevend
peil van NAP ±0,00 ra ; de minimum kruinhoogte is vastgesteld op NAP
+0,25 m. De drie in 1981 gemeten dwarsprofielen hebben een kruinhoogte van respectievelijk NAP 4-0,31, +0,21 en +0,12 m. De kruin van de
onderhavige kade is in 1988 op de vereiste hoogte gebracht.
£n_vree_rad_e_ot)je_cteii
De aanwezigheid van kabels, leidingen en vreemde objecten is niet in
de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreemde objecten dienen te worden getoetst aan
de desbetreffende leidraden van de TAW.
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I

15.

Lisserpoel- en Rooversbroekpolder

Inleiding

De Lisserpoelpolder

en de Rooversbroekpolder

in de provincie Zuid-

Hol land worden beheerd door waterschap De Oude Veenen.
De kaden van de polders beschermen, een klein en relatief diep gelegen
gebied met in het noorden een deel van de bebouwing van Lisse.
Het onderzoek is uitgevoerd in de kade langs de Ringsloot en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze wateren maken allen deel uit
van de boezem van Rijnland.

Oppervlakte en peilen

De Lisserpoelpolder heeft een oppervlakte van 214 ha en een maaiveldhoogte van omstreeks NAP -3,10 m en de Rooversbroekpolder

is 119 ha

groot en het maaiveld ligt gemiddeld op NAP -2,95 m. Het p'olderpeil
bedraagt NAP -3,25 h -3,75 m; het bebouwde gebied (93 ha) wordt apart
bemalen door het rioolgemaal van Lisse.
De boezem van Rijnland heeft bij een boezemstand van NAP -0,60 m een
oppervlakte van ongeveer 4000 ha; het maatgevend boezempeil bedraagt
NAP -0,30 m.

Beschermde belangen

De stedelijke bebouwing van Lisse is door middel van een binnenkade
van

het

overige

polderdeel

gescheiden.

Het

onbebouwde

polderdeel

heeft een agrarische bestemming (weiland en kassen). Het aantal inwoners wordt op 1500 geschat.

Gevolgen van een doorbraak

In het noorden ligt de bebouwing van Lisse die door een forse binnenkade tegen het instromende water vanuit de polder wordt beschermd.
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De Ringsloot en de Ringvaart kunnen niet worden gecompartimenteerd en
het oppervlak van de boezem is veel groter dan het oppervlak van de
polder

(weinig

berging),

zodat

het

inundatiepeil

binnen de

polder

maar weinig lager ligt dan het boezempeil voor inundatie.
De inundatiehoogte kan maximaal zo'n 2,5 m boven het maaiveld komen
te liggen; de materiële gevolgen zijn enorm, bovendien ontstaat levensgevaar voor de aanwezige bevolking.

Beschrijving van de kade (voor de reconstructie)

De 6100 m lange groene kade langs de Ringsloot.
Tot aan de binnenkade bij Lisse bestaat de oeverbescherming doorgaans
uit een rietkraag en/of een puinbestorting en ontbreekt een teen- of
kwelsloot. De kruinbreedte bedraagt 1 a 3 m en de binnentaludhelling
is 1:3 of flauwer.
Het kadegedeelte rond de bebouwing van Lisse heeft een 4 a 4,5 m brede kruin, een binnentaludhelling van 1:5 a 6 en een 3 m brede teensloot. Zowel de oeverkant als de slootkant is van een azobé-beschoeiing voorzien.

De 3000 m lange kade langs de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.
Het kadegedeelte tot de binnenkade komt overeen met het hiervoor beschreven kadegedeelte rond de bebouwing van Lisse.
Het kadegedeelte tussen de binnenkade en de korte voorboezem bij het
poldergemaal heeft een oeverbescherming bestaande uit een puinbestorting, een 3,5 è 4 ra brede kruin, een binnentaludhelling van 1:5 overgaand in een helling van 1:8 en een 4 m brede kwelsloot.
De voorboezem heeft

een lengte van 30 m,

aan het einde

staat

een

boerderij complex en een woonhuis direct achter de kade. De bemaling
van de polder geschiedt door een windmolen en een electrisch gemaal.
In het aansluitende 150 m lange kadegedeelte vanaf de voorboezem ligt
een strook boezemland of een brede buitenberm;

in de laatste 100 m

van deze kade bevindt zich jachthaven "De Poel".

N.B. De kaden langs de Ringsloot en de Ringvaart zijn in de periode
1985-1986 gereconstrueerd.
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Grondonderzoek

Ten behoeve van de stabiliteitsberekeningen is het noodzakelijk om de
grondopbouw, de wrijvingseigenschappen

en

de

volumieke

massa's

te

kennen; daarom zijn in 6 dwarsprofielen continuboringen en een sondering uitgevoerd. Uit de boringen is een aantal monsters genomen en in
het laboratorium beproefd.
Het grondlichaara onder de kade is van boven naar beneden opgebouwd
uit een 2 a 3,5 m dikke laag opgebrachte grond (antropogeen), gevolgd
door een ca. 1,5 ra dikke veenlaag en een 6,5

a 8 ra dik pakket be-

staande uit klei met plantenresten en afwisselend

zandige

klei

en

kleiig zand.
De bovenzijde van de pleistocene zandlaag ligt op een diepte van NAP11 è 12,5 m.

Freatisch vlak

Voor het stabiliteitsonderzoek is het verloop van de freatiscfië lijn
van essentieel belang, daarom zijn in 11 dwarsprofielen

peilbuizen

geplaatst en regelmatig waargenomen.
Het merendeel van de dwarsprofielen heeft geen teensloot

en blijkt

vaak slecht af te wateren; na een natte periode is de teen drassig.
Het verschil tussen de hoogste en laagste freatische lijn kan in de
profielen zonder teensloot tot zo'n 0,9 m in de binnenteen oplopen.
Langs de Ringvaart, ten zuiden van de binnenkade, heeft de kade een
lage kruin, een flauw hellend binnentalud en een brede kwelsloot; de
freatische lijn ligt hier direkt onder het oppervlak.

Stabiliteitsonderzoek

De

16 gemeten dwarsprofielen

representeren bijna de gehele 6,1

km

lange kade langs de Ringsloot en de gehele 3 km lange kade langs de
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.
In de rekenmodellen van de 6 op

stabiliteit

onderzochte

profielen

zijn zoveel mogelijk de aangetroffen laageigenschappen ingevoerd.
De stabiliteitsberekeningen

zijn met twee freatische

lijnen uitge-

voerd, de laagste aan de hand van de peilbuiswaarnemingen en de hoogste aangenomen bij de maatgevende boezemstand.
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Nadat de resultaten van het stabiliteitsonderzoek beschikbaar waren,
heeft het

Ingenieursbureau

"Oranjewoud"

b.v. een

aantal

verbeterde

kadeprofielen uitgerekend (januari 1986).

Beoordeling van de veiligheid van de kade

De_s£at>i,lite_it_van_d£ kade

Op grond van het stabiliteitsonderzoek moet alleen het ca. 250 ra lange ten noorden van de voorboezem gelegen kadegedeelte langs de Ringvaart als onveilig worden aangemerkt. Dit kadegedeelte is in 1986 gereconstrueerd en thans veilig.

De_waterke£eiide_ hoc>gt;e_van_d£ kad_e

De boezemwateren van de polder beoren tot de boezem van Rijnland met
een maatgevend peil van NAP -0,30 m; de keurhoogte van de kaden bedraagt NAP ± 0,00 m. De kruin van 10 (van de 16) gemeten profielen
ligt te laag om aan de keurhoogte te voldoen; één profiel langs de
Ringvaart (ten noorden van de voorboezem) heeft zelfs een kruinhoogte
die onder het maatgevend boezempeil ligt.
De kruin van de kaden zijn in 1985 op hoogte gebracht en deze kaden
hebben thans een voldoende kruinhoogte.

e_n_vreemde_o£je_c£eii

De aanwezigheid van kabels, leidingen en vreemde objecten is niet in
de beschouwing over de veiligheid van de kade betrokken. De aanwezige
kabels, leidingen en vreemde objecten dienen te worden getoetst
de desbetreffende leidraden van de TAW.
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