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Eerst  grote kelder en dan park 
Het Omphaliusplein in 
Stein wordt komend 
voorjaar omgetoverd 
tot  een fraai park. Maar 
eerst wordt er nog een 
enorm gat gegraven  
voor de bouw van een 
tweede infiltratiekelder.

STEINSTEIN
DOOR ERIC VAN DORST

Een dergelijke ondergrondse op-
vangvoorziening voor regenwa-
ter is vorig jaar in het centrum 
van Stein al gerealiseerd op het 
Valderplein, aan de ander kant
van het nieuwe winkelcentrum. 
Toen het gat werd gegraven, 
vroegen omstanders de aanne-
mer  of  er soms een ondergrond-

se parkeergarage kwam. Een infil-
tratiekelder heeft echter niets te 
maken  met verkeer maar alles met
waterbeheer. 
Conform het Waterplan van de ge-
meente Stein wordt binnen  vier
jaar onder meer de wijk waarin het 
Omphaliusplein ligt afgekoppeld 
van het rioolnet. Het is de bedoeling
dat regenwater dan voortaan in de 
kelder wordt opgevangen en via een

kiezelbed de bodem in stroomt. De
ruimte en de ondergrond is hier-
voor erg geschikt.
Bij het opstellen van het omgevings-
plan voor het centrum, in verband 
met het nieuwe winkelcomplex, was
de tweede infiltratiekelder nog niet 
voorzien. De investering van
500.000 euro wordt nu toch al ge-
daan omdat straks anders het 
fraaie park dat op de plek van het 

voormalig winkelcentrum komt 
weer overhoop moet worden ge-
gooid. „Het is altijd goed om 
vooruit te kijken, en deze plek 
leent zich uitstekend om iets te 
doen aan waterbeheer”, zegt
wethouder Danny Hendrix
(DOS, Riolering).
Ook het gat voor deze infiltratie-
kelder wordt 44 meter lang,
16 meter breed en 3,5 meter diep.
Daarin komt een bak op een kie-
zellaag waardoor het regenwa-
ter wegzakt. Honderden pilaren
dragen het betonnen dak, waar-
op  vervolgens de groenvoorzie-
ning komt. Hooguit twee putdek-
sels zullen straks nog herinneren
aan het bouwwerk eronder,
waarop de Stadhouderslaan en 
Drossaert Everhartstraat na de 
herinrichting als eerste worden
aangesloten. 
De infiltratiekelder is naar ver-
wachting eind januari 2017 klaar.

Nabij het nieuwe winkelcentrum in Stein is eind vorig jaar een infiltratiekelder gebouwd.  FOTO ROB OOSTWEGEL
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