
 

 

 Besprekingsverslag 

 

 

Plaats Referentienummer Kenmerk 

Waddinxveen, 9 juli 2010 99096657 – Brinks/MR PN 297041 

 

Plaats bespreking 

Gemeentehuis Reeuwijk – 9.30 uur 

 

Aanwezig 

Mevrouw E. Vos - Heikens 

De heer S. Veldkamp 

De heer J. Kraayenoord 

De heer P.M. van Dijk 

De heer L. van der Burg 

De heer L.A.A. Brinks 

- gemeente Reeuwijk 

- H.H Rijnland 

- H.H Rijnland 

- Bunnik BV 

- Grontmij Nederland B.V. 

- Grontmij Nederland B.V. 

 

Afwezig 

- 

 

Kopie aan 

• Gemeente Reeuwijk, T.a.v. mevrouw E. Vos Heikens, Postbus 3, 2810 AA REEUWIJK,  

e-mailadres; evos@reeuwijk.nl 

• Hoogheemraadschap van Rijnland, T.a.v. de heren S. Veldkamp en J. Kraayenoord,  

e-mailadres; siegfried.veldkam@rijnlandnet.nl, jan.kraayenoord@rijnlandnet.nl  

• Bunnik BV, T.a.v. de heer P.M. van Dijk, Postbus 198, 2410 AD Bodegraven,  

e-mailadres; peter@vandoorngroep.nl  

• PA/Brinks/van der Burg 

 

Betreft 

Overleg met H.H. Rijnland inzake aanleg rotonde N207  

 

1.1 Inleiding 

De gemeente Reeuwijk heeft het voornemen om een dubbelstrooksrotonde aan te leggen in de 

N207 ter hoogte van het verlengde van de Gouwedreef in het sierteeltgebied Randenburg.  

Grontmij heeft in februari 2008 een rapport stabiliteitstonderzoek en aanlegadvies gemaakt in 

verband met de aanleg van de rotonde op/tegen de N207 die tevens de functie waterkering heeft. 

Het rapport is 28 juni 2010 nogmaals toegezonden aan Rijnland als voorbereiding op dit overleg. 

De rotonde wordt niet onderheid. 

Opgemerkt wordt dat met Rijnland reeds in eerder stadium is gesproken over de aanleg van de 

rotonde mede in verband met het benodigde vooronderzoek en de uitgangspunten met betrek-

king tot het werken tegen de waterkering. 

 

Intussen is er overleg geweest met de provincie over het ontwerp en is een constructie op hoofd-

lijnen door Grontmij/Bunnik uitgewerkt die bestaat uit het aanbrengen van een lichtgewicht con-

structie tegen het dijklichaam tot en met de achterliggende berm/kwelsloot en aansluitend een 

zandvoorbelasting voor de aansluiting op de Gouwedreef. 
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1.2 Ontwerp en aanleg 

Het hoogteverschil N207 en achterliggend terrein is circa 2,50/2,70 m.  

De gemeente heeft een restzettingseis van 10 cm/30 jaar. 

De voorgestelde constructie is: 

• Ophoging tegen dijklichaam tot en met de bermsloot met kleikorrelmateriaal 8/16 tot  

NAP-1,75m en vervolgens een ophoging met kleikorrel 4/8 gebroken. De constructie wordt in-

gepakt in een geotextiel. 

• Aansluitend een zandvoorbelasting met drainage. 

• Een wegfundering. 

• Een asfaltverharding. 

 

Uitgegaan wordt van een consolidatieperiode van maximaal 6 maanden. 

 

De kleikorrelconstructie is een lichtgewichtophoging tegen het dijklichaam waarbij de 8/16 tevens 

een belangrijke functie heeft in verband met de waterhuishouding. Het materiaal is goed water-

voerend en heeft vrijwel geen capillaire werking. 

 

Rijnland geeft aan dat bij de voorgenomen werkwijze, waarbij de waterhuishouding wordt ge-

waarborgd door middel van het aangebrachte kleikorrelmateriaal met drainage, de te verleggen 

bermsloot in later stadium bij de definitieve aanleg van de rotonde kan worden gerealiseerd. 

 

In dit verband zal Rijnland de waterafvoerende functie van de bermsloot nagaan en hierover nog 

nader berichten. 

 

Vanwege de projectie van de rotonde zal de doorgang van de N207 vrijwel ongestoord zijn tij-

dens de uitvoering. Hiermee is de waterkerende functie van het dijklichaam ook gewaarborgd. 

 
1.3 Watercompensatie 

Rijnland eist een volledige compensatie van het te dempen wateroppervlak zijnde de te dempen 

berm/kwelsloot in het hoge peilvak. Uitgangspunt is dat een nieuwe bermsloot wordt aangelegd 

langs de rijbanen. 

De nieuw te graven bermsloten krijgen een verbinding door middel van een ronde duiker 800 tot 

1000 mm. 

 
1.4 Procedures 

Volgens Rijnland is sprake van een zogenaamde verkorte procedure, behandeltijd 8 weken + 6 

weken ligging ter inzage. Hierbij gebruik maken van de digitaal beschikbare aanvraagformulieren 

Waterwet vergunning. 

  

Aandachtspunten zijn: 

• Plantoelichting en werktekeningen. 

• Grondmechanische aspecten; ophoogslagen en verwachte zettingen. 

• Monitoringplan voor de uitvoering. 

 

Volgens de gemeente lopen de overige procedures. De bestemmingsplanprocedure wordt in 

oktober afgerond. Overleg met de provincie is begin augustus 2010. 

 
1.5 Volgend overleg 

Er is geen volgend overleg ingepland. 


