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Projectvoorstel 8: Kansen voor herstel van het watersysteem van de Heilige Driehoek
Betrokken partijen:
- Trekker(s): gemeente Oosterhout en waterschap Brabantse Delta
- Stichting De Heilige Driehoek
- De belangrijkste aangelanden: Paulusabdij, St.Catharinadal, pachters P. Hoeks en H. Wismans, lokale bewoners
- Rijkswaterstaat

Algemene toelichting:
De Heilige Driehoek ligt van oudsher op de overgang van hogere, drogere naar lagere en nattere gronden. Door
regionale ingrepen zijn de grondwaterstanden in de Heilige Driehoek gedaald en is het gebied veel droger geworden.
Hierdoor vallen de kloostergracht en het rulletje ’s zomers
soms droog en zijn de landschaps- en natuurwaarden
veranderd. Ook binnen het plangebied wordt grondwater uit
het gebied onttrokken, o.a. door de onderbemaling van de
begraafplaats, de diepe ligging van sloten langs de
Kloosterdreef en door de onderbemaling ten oosten van de
Paulusabdij.
De Heilige Driehoek heeft in het gemeentelijke Waterplan
bijzondere aandacht. In het Groenplan is dit verder
uitgewerkt en zijn m.b.t. water twee hoofdkoersen uitgezet:
1) meer waterconservering van grond- en oppervlaktewater
2) natuurlijke oevers van waterlopen, waaronder het rulletje
en de gracht van het klooster St.Catharinadal.
Er zijn diverse maatregelen en kansen die aansluiten op deze
hoofdkoersen. Er kunnen diverse stuwen en drempels in
sloten worden aangelegd, om de waterafvoer te beperken. Ook
wil het waterschap een deel van het rulletje verleggen om de
bereikbaarheid voor onderhoud te verbeteren. Dit biedt
kansen om meer water vast te houden en de zichtbaarheid en
de landschapswaarde van dit rulletje te vergroten. Een derde
kans is om het wateroverschot van het nieuwe bedrijventerrein Everdenberg-2 naar de Heilige Driehoek te leiden, om
zo een bijdrage te leveren aan de waterconservering, aan het
historische landschap met (stromend) water in de gracht en
de rulletjes en aan hiervan afhankelijk natuurwaarden.

Oude knotwilgen langs de Leijsendwarsstraat als
historisch-landschappelijke indicatie voor het
voorheen natte karakter van dit gebied.

Voordat deze maatregelen opgepakt kunnen worden is een
nader hydrologisch onderzoek noodzakelijk naar de
bodemopbouw en het grondwater- en oppervlaktewatersysteem. Immers, het voorkomen van grondwateroverlast en
overstroming van de rulletjes is een voorwaarde.
De maatregelen en kansen hangen alle onderling sterk samen.
In dit projectvoorstel wordt dit integraal uitgewerkt.

Droge kloostergracht: bewijs van gedaalde
grondwaterstanden en verdroogd watersysteem.

Een ontwikkeling die in het Waterplan van de gemeente is opgenomen is de afkoppeling van de gemengde riolering
in het bebouwd gebied van de Heilige Driehoek en Slotjes-Oost en de infiltratie van dit schone neerslagwater binnen
de Heilige Driehoek. Naast hydrologisch herstel biedt dit ook kansen voor natuur en voor landschappelijke en
recreatieve inpassingen. De gemeente is hiervoor initiatiefnemer. Omdat over de realisatie en de planning hiervan nog
niets bekend is, is dit vooralsnog buiten dit projectvoorstel gehouden. Wel is een kostenindicatie voor een quick
scan opgenomen, om de kansen en methoden voor afkoppeling in beeld te krijgen.
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Uitwerking:
1. Nader hydrologisch onderzoek
Gedurende het opstellen van het Groenplan is gebleken dat de lokale hydrologie gecompliceerd is. Meer inzicht in de
lokale hydrologische en bodemkundige situatie is noodzakelijk, voordat tot maatregelen kan worden overgegaan.
Het hydrologisch onderzoek dient de volgende aspecten te omvatten:
a) Oppervlaktewater: inzicht in de dimensionering, de drooglegging en het lengteprofiel;
b) Grondwater: het plaatsen van enkele grondwaterbuizen, waarmee inzicht wordt gekregen in de grondwaterstanden, het grondwaterverhang en de lokale bodemopbouw (i.e. de aanwezigheid van leemlagen; mede i.v.m. de
kansen voor infiltratie na afkoppeling);
c) De relatie tussen grond- en oppervlaktewaterstanden
gedurende het jaar en daarmee de mate van infiltratie dan wel
drainerend effect van de waterlopen. Dit is i.v.m. de bepaling
voor een eventuele afdichting van de gracht en het bepalen van
noodzaak en effect van de bestaande onderbemaling bij de
Paulusabdij.
Ad a) oppervlaktewater:
Basis is een te verrichten hydrologisch modelonderzoek naar de
dimensionering (afmetingen en waterpeilen/drooglegging) van de
sloten, gracht en het rulletje, inclusief de nieuwe loop langs de
Leijsenstraat (zie latere projectvoorstel). Daartoe moeten alle
waterlopen (dwarsprofielen) en kunstwerken ingemeten worden.
Uit dit onderzoek moet blijken welke afmetingen deze waterlopen
minimaal moeten hebben om een nieuwe wateraanvoer vanuit
Everdenberg-2 te kunnen verwerken dan wel welke aanvoer vanuit
Everdenberg-2 maximaal naar de Heilige Driehoek kan worden
afgevoerd.
Tevens kunnen deze berekeningen worden gebruikt voor de
plaatsbepaling van stuwen en/of drempels. Vooralsnog wordt
verwacht dat deze kansen in elk geval aanwezig zijn langs de
Kloosterdreef (verondieping en aanleg van 1 of 2 drempels) en
mogelijk een stuw bij de afwatering van de kloostergracht naar het
rulletje langs de Leijsenstraat.
Ad b) grondwater:
Voorgesteld wordt om bovenstrooms verspreid vijf peilbuizen te
plaatsen, voorts één peilbuis langs de kloostergracht en één peilbuis
in een laagte langs de Leijsendwarsstraat. Ook een peilbuis in het
laagste gebiedsdeel van ’t Helleke is wenselijk en tenslotte een
peilbuis nabij de begraafplaats (om inzicht te krijgen in de effecten
Voorstel meting dwarsprofielen en plaatsing
van de onderbemaling). De daarvoor noodzakelijke grondboringen
extra peilbuizen.
worden beschreven, waarmee ook inzicht wordt verkregen in de
bodemopbouw. Ook de database van TNO (DINO) kan daarvoor
worden geraadpleegd. Afhankelijk van de aanwezigheid van leemlagen is het wenselijk dat er een buis boven en
onder de leemlaag wordt afgewerkt, om zo inzicht te krijgen in de aanwezigheid van schijngrondwaterstanden.
Vertaling van de meetgegevens naar NAP geeft inzicht in de lokale grondwaterstromingsrichting.
Bij voorkeur worden voor de metingen automatische dataloggers gebruikt.
Ad c) Relatie grond- en oppervlaktewaterstanden:
De resultaten van de grondwatermetingen worden gedurende een jaar vergeleken met de waterstanden in het
rulletje, de gracht en in de sloot van de onderbemaling en aan de tijden dat deze onderbemaling actief is. Op deze
wijze ontstaat een goed inzicht in de lokale hydrologische situatie en in de effectiviteit van de onderbemaling, maar
ook in de noodzaak voor het verlagen van grondwaterstanden vanuit de agrarische produktie-omstandigheden voor
graslanden op zandgronden. Het is van belang dat beide pachters bij dit onderzoek worden betrokken.
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Op basis van dit onderzoek kunnen medio 2009 voorstellen worden gedaan over het beheer van de onderbemaling
t.b.v. de agrarische bedrijfsvoering en de waterconserveringswensen. Daarnaast kunnen voorstellen worden gedaan
voor een eventuele afdichting van de kloostergracht met folie of klei (om infiltratie en de kans op droogvallen te
beperken) dan wel afspraken om de onderbemaling tijdelijk in te zetten om de kloostergracht watervoerend te
houden.
2. Verlegging rulletje langs de Leijsenstraat
Het rulletje benedenstrooms van het tuincentrum Van Leijsen is
voor het waterschap nauwelijks bereikbaar voor beheer en
onderhoud. Ook is dit deel van het rulletje voor bezoekers van dit
gebied niet meer beleefbaar. Het is daarom wenselijk dat een deel
van deze loop dusdanig wordt verlegd dat de bereikbaarheid voor
het waterschap, de zichtbaarheid en de landschappelijke waarde
wordt verbeterd. Er zijn twee alternatieve routes waarlangs het
nieuwe rulletje zou kunnen stromen. Voorgesteld wordt om beide
trajecten te realiseren. Wel wordt aanbevolen om nog even de
plannen voor het gebied van Van Leijsen af te wachten, wellicht
bieden deze nog alternatieve mogelijkheden voor het rulletje.
De nieuwe hoofdloop kan worden gegraven in de oostelijke berm
van de Leijsenstraat, vanaf het punt waar het rulletje uit de
overkluizing komt. Een tweetal duikers moet worden aangelegd,
om de bereikbaarheid van de huizen te garanderen. En de weg zal
iets versmallen. Via een aan te leggen duiker onder de wegkruising
bij het Geel Huis (of nog beter: een afwerking als voorde1) komt de
nieuwe loop in
de thans
doodlopende
Leijsenstraat.
Dit deel is thans
een zeer
rommelig
gebied, deels een
grondstort. Dit
zal t.b.v. dit plan
afgevoerd
moeten worden.
Langs dit traject Referentiebeeld nieuwe rulletje in de
staan ook nog
Leijsenstraat: natuurlijke oevers met
enkele oude
plaatselijk toegangen naar woningen.
Voorstel voor de nieuwe loop van het rulletje,
knotwilgen, die
oostelijk langs de Leijsenstraat.
bij realisatie direct als landschappelijke aankleding ingepast
worden. Het rulletje, de knotwilgen en een groene berm (tevens onderhoudsstrook) vormen hier het inrichtingskader. Vervolgens sluit het nieuwe rulletje aan op de bestaande bermsloot, die aantakt op de afvoer van het huidige
rulletje.
Dit gehele traject is thans gemeentelijk eigendom.
In het voorstel voor de extra loop wordt de bestaande greppel noordelijk van de Pieter Koolenstraat verdiept en
wordt het bestaande rulletje zo via een nieuwe duiker onder de weg Helleke aangesloten op de sloot rondom het
MEK. Dit is nu een geïsoleerde zaksloot, maar krijgt op deze manier meer water. Dit is niet alleen visueel
aantrekkelijker, maar hierdoor zal ook meer water in het gebied infiltreren, wat in enige mate bijdraagt aan de
waterconservering. Via een hoog gelegen duiker, die alleen de piekafvoeren doorlaat, wordt dit traject weer
aangesloten op het eerder genoemde nieuwe rulletje.

1

Een voorde is een doorwaadbare plaats. Deze wordt in dit geval afgewerkt als een brede met de huidige bestrating
afgewerkte verzakking waar het rulletje door stroomt, maar die voor auto’s en fietsers doorrijdbaar is. Er zal wel een
apart deel voor voetgangers met een duiker afgewerkt moeten worden.
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3. Wateraanvoer vanuit Everdenberg-2
Oostelijk van de Heilige Driehoek, in het gebied Oosterhout-Oost, zijn plannen in voorbereiding voor de aanleg van
het bedrijventerrein Everdenberg-2. Deze verharding leidt tot een noodzakelijk afvoer van het neerslagoverschot. Dit
biedt kansen om water naar de Heilige Driehoek te brengen. Immers, ’s zomers kunnen de grachten en het rulletje
droogvallen en zakken de grondwaterstanden diep weg. Aan de andere kant heeft dit gebied in de winter niet echt
behoefte aan veel water.
Het toekomstige bedrijventerrein ligt thans op een hoogte van NAP +5 à +6 meter. Via een bestaande retentievijver,
een extra nog te realiseren bergingsvijver (wellicht ook af te werken als natuurlijk zuiveringsmoeras: helofytenfilter)
en een nog te realiseren duiker onder rijksweg A27 zou deze wateraanvoer aangesloten kunnen worden op de
bestaande sloot oostelijk van de Paulusabdij. Het maaiveld bevindt zich hier op ongeveer gelijke hoogte.
Het is echter niet zonder meer mogelijk om deze aansluiting te realiseren. Er zijn positieve effecten en kansen, maar
ook risico’s. De belangrijkste:
• Kans is om de grondwatervoorraad op met
name de hogere delen aan te vullen (door
infiltratie), om de kloostergracht watervoerend te houden en om het permanente
natuurlijke karakter van het rulletje als
snelstromende waterloop te verbeteren;
• Kans is ook om ook het bestaande oostelijke
rulletje, dat nu het grootste deel van het jaar
droog staat, vaker van stromend water te
voorzien. Een aansluiting op het westelijke
waterlopenstelsel en een geringe verdieping
van deze oostelijke rul is dan noodzakelijk;
• Aandachtspunt vormt de bestaande
onderbemaling en het relatief lage gebied
oostelijk van de Paulusabdij;
• Risico is door de beperkte grootte
(dimensionering) van de bestaande rulletjes
er overstromingen op gaan treden.
In de afbeelding staan de aandachtspunten
weergegeven (kansen, potentiële problemen,
onderzoek) vermeld.
Het eerder genoemde hydrologisch onderzoek
kan de kansen en de voorwaarden verder in
beeld brengen.
Het hoeft echter niet zo te zijn dat al het
water van Everdenberg-2 geheel naar de
Heilige Driehoek wordt afgevoerd. Overwogen
kan worden om gedurende een deel van de tijd (bijvoorbeeld ‘s winters) en/of om de hoogste piekafvoeren van
Everdenberg-2 via een bestaande sloot noordelijk van Everdenberg-1 af te voeren, zodat wateroverlast in de Heilige
Driehoek wordt voorkomen.
Gepland is om de waterafvoer van Everdenberg-2 in 2010 aan te leggen. Dat geeft dus 1,5 jaar om onderzoek te
verrichten naar mogelijkheden en kansen.
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Kostenindicatie: (incl. BTW)
1. Nader hydrologisch onderzoek Heilige Driehoek
Ad a) Oppervlaktewater (waterschap Brabantse Delta):
- hoogtemetingen dwarsprofielen in NAP …………………………………………………….……………….. € 6.000,=
- modelonderzoek (advies dimensionering en waterconserveringsmaatregelen).….. € 10.000,=
- uitvoeringskosten waterconservering, uitgaande van 3 stuwen als maatregel ……… € 15.000,=
Ad b) Grondwater:
- plaatsen 9 peilbuizen (dataloggers zijn niet in kosten opgenomen) ………. € 3.000,= (gemeente)
- onderzoek en hydrologisch advies gracht en onderbemaling …………………… € 5.000,= (gemeente/waterschap)
- afdichting gracht met folie of klei (stelpost) ……………………………………………….. € 20.000,= (gemeente/waterschap)
- onderzoek en integraal advies afkoppelmogelijkheden (quick scan) …….. € 15.000,= (gemeente)
2. Verlegging rulletje langs de Leijsenstraat (waterschap Brabantse Delta)
1. Opstellen (technisch) inrichtings-/besteksplan ………………………………………………..…………………. € 12.500,=
2. Archeologisch onderzoek …………………………………………………………………..…………………………………….. € 6.000,=
3. Uitvoeringswerkzaamheden
a. Nieuwe rulletje:
- graafwerkzaamheden voor het rulletje (250 m) ………………………………………………… € 4.000,=
- afwerking toegangen met 2 duikers …………………………………………………………………….. € 3.500,=
- herstelwerkzaamheden bestrating langs rulletje ………………………………………………. € 2.500,=
- voorde of duiker ter hoogte van Geel Huis …………………………………………………………. € 8.000,=
- opruimen gronddepot …………………………………………………………………………………………….. € 800,=
- afwerking algemeen ………………………………………………………………………………………………… € 1.000,=
SUBTOTAAL ……………………………………………………………………………………………………………………………………… € 19.800,=
b. Extra rulletje rondom het MEK:
- graafwerkzaamheden ……………………………………………………………………………………………… € 1.500,=
- aanbrengen 2 duikers onder bestrating, incl. herstel bestrating ...........………… € 5.000,=
SUBTOTAAL ……………………………………………………………………………………………………………………………………… € 6.500,=
TOTAAL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… € 44.800,=
3. Wateraanvoer vanuit Everdenberg-2 (gemeente)
- Bepalen waterstaatkundige afvoer Everdenberg-2
(aanvoer naar Heilige Driehoek, bepaling bezinking/zuivering, afvoervarianten) ………………. € 6.000,=
- Uitwerking in technische plannen …………………………………………………………………………………………………. € 15.000,=
- Uitvoering (aanleg waterstaatkundige infrastructuur, doorpersing onder rijksweg) ………… pm

