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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
Gemeente Zundert heeft Nelen & Schuurmans opdracht gegeven een nieuw Basisrioleringsplan
(BRP) op te stellen, waarin tevens het inzicht in de kwetsbaarheid van woonkernen ten aanzien
van wateroverlast door hevige neerslag wordt verkregen (de ‘+’ staat voor deze stresstest)
(Figuur 1-1). Hiermee wil de gemeente de eerste aanzet geven aan de uitvoering van het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Figuur 1-1 Gemeente Zundert met de woonkernen

1.2

Doel van de studie
Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in het reguliere (hydraulisch en milieutechnisch)
functioneren van de riolering en de kwetsbaarheid van woonkernen ten aanzien van
wateroverlast door hevige neerslag.
Dit BRP+ (de ‘+’ staat voor de stresstest) geeft de technische onderbouwing voor:
›
›

Risicodialogen van het DPRA (regionaal en lokaal)
Maatregelen om het rioleringsstelsel en de inrichting van de openbare ruimte te verbeteren.
De maatregelen vormen input voor het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).
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1.3

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze voor het bepalen van het functioneren van het stelsel
(hydraulisch, milieutechnisch en extreme neerslag). In de daarop volgende hoofdstukken
(Hoofdstuk 3 tot en met 7) worden per kern de huidige situatie en het functioneren daarvan
beschreven. Hoofdstuk 8 beschrijft de conclusies en aanbevelingen van het BRP+ Zundert.
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2

Werkwijze

2.1

Kader
Dit BRP+ is opgesteld, uitgaande van een combinatie van praktijkkennis en ervaring (mens), een
analytisch model (model) en metingen die ervaring en model kunnen bevestigen (meten). Dit is
vastgelegd in de visie “Mens, Model & Meting” (Figuur 2-1).

Figuur 2-1 Visie "Mens, model en meting"

Wanneer één van deze drie aspecten mist, is de benadering van een knelpunt vaak erg
theoretisch (bij geen praktijkervaring), weinig efficiënt (zonder modelanalyse) of niet effectief
(geen meetvalidatie). Het is verstandig om te investeren in de aspecten waar weinig informatie
over bekend is, alvorens tot maatregelen over te gaan.
Wanneer alle drie de aspecten aanwezig zijn, levert de combinatie daarvan een betrouwbaar
beeld om conclusies op te baseren. Met een goed inzicht in het functioneren van het rioolstelsel
en bovengrondse inrichting kunnen voor huidige en toekomstige knelpunten
oplossingsrichtingen worden bedacht.

2.2

Proces
Het doel van dit BRP+ is om inzicht te krijgen in het functioneren van de ondergrondse riolering
en bovengrondse inrichting van gemeente Zundert bij (hevige) neerslag en om daarmee
eventuele verbeteringsmaatregelen te onderbouwen. Om een goed inzicht te krijgen zijn de
volgende vragen gesteld:

2.2.1

Welke gegevens zijn beschikbaar?
Met de gegevensinventarisatie zijn de volledigheid (zijn alle benodigde waarden bekend) en
plausibiliteit (kloppen de waarden) van de gegevens gecontroleerd. Deze controlestap is bij de
gegevensaanlevering gedaan om eventuele aanvulling van de gegevens te communiceren.
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Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is de nieuwe Nederlandse standaard voor
het definiëren van rioleringsdata. Deze standaard is de afgelopen jaren ontwikkeld door
Stichting RIONED (www.riool.net). Data die voldoet aan de GWSW standaard is makkelijker te
gebruiken, uit te wisselen en te onderhouden. Met een nulmeting wordt aangetoond in welke
mate de rioleringsdata van de gemeente Zundert voldoet aan de GWSW-standaard. De
nulmeting toetst de data aan de zogeheten conformiteitsklasse Mds-Plan (Minimale Dataset
voor Planvorming) en geeft inzicht of de datakwaliteit voldoende is voor het maken van
operationele plannen en het uitwisselen van basisgegevens.
De resultaten van deze processtap zijn vastgelegd in een uitgangspuntennotitie (UPN, Bijlage I)
en addendum op de UPN (Bijlage II), waarin is aangegeven op welke wijze met beschikbaarheid
en betrouwbaarheid van de data is omgegaan bij de modelbouw. De resultaten van de GWSWnulmeting zijn in Bijlage III te vinden.
2.2.2

Hoe functioneert het systeem theoretisch?
Op basis van kenmerken van het rioolstelsel en het maaiveld is van de gemeente Zundert een
integraal hydrodynamisch rekenmodel gebouwd in 3Di en zijn controleberekeningen uitgevoerd.
Een integraal 3Di model rekent in één tijdstap verschillende type waterstromingen door. Het
integrale 3Di-model van de gemeente Zundert bestaat uit de volgende componenten (Figuur
2-2):
›
›
›
›

Inloopcomponent (0D)
Rioleringscomponent (1D)
Oppervlaktewatercomponent (1D/2D)
Terreincomponent (2D)

Figuur 2-2 Het integrale 3Di model voor gemeente Zundert bestaat uit een inloopcomponent,
rioleringscomponent, oppervlaktewatercomponent en maaiveldcomponent

2.2.3

Hoe functioneert het systeem in de praktijk?
Voor de validatie zijn met het model daadwerkelijke gevallen neerslaggebeurtenissen
doorgerekend. De modelresultaten zijn vergeleken met de beschikbare metingen afkomstig uit
de telemetriesystemen van de gemeente en Waterschap Brabantse Delta. Dit is in een aantal
stappen gegaan.
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Tijdens een werksessie met de beheerder van gemeente Zundert (d.d. 4 april 2019) zijn het
rekenmodel, de controlesommen, het functioneren van het rioolstelsel en de eerste
validatieresultaten besproken. Op basis van de bevindingen zijn een aantal kleine aanpassingen
in de modelschematisatie doorgevoerd en is er een aanvullende validatieperiode geselecteerd.
Het aangepaste model is doorgerekend voor de nieuwe validatieperiode (11 april 2018) en de
resultaten zijn telefonisch besproken met de beleidsmedewerker (d.d. 28 mei 2019). Op basis
van de bevindingen zijn wederom aanpassingen in de modelschematisatie doorgevoerd. Met
deze aanpassingen wordt het rekenmodel als betrouwbaar geacht voor de analyses. De
uiteindelijke resultaten van de modelvalidatie zijn te vinden in Bijlage IV.
2.2.4

Waar zijn de knelpunten en wat zijn de oplossingsrichtingen?
Tijdens de werksessie (d.d. 25 juni 2019) is met de beheerder van de gemeente en de
accountmanager van Waterschap Brabantse Delta het functioneren van het systeem besproken.
Hierbij is een koppeling gemaakt tussen theoretisch functioneren (het model) en het
functioneren in de praktijk. Het doel van deze werksessie was enerzijds om het systeeminzicht te
vergroten en anderzijds om inzicht te krijgen in knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.
De knelpunten worden onderverdeeld in praktijkknelpunten (herkend uit de praktijk),
theoretische knelpunten (mogelijk veroorzaakt door modelschematisatie) en potentiële
knelpunten (nog niet bekend vanuit de praktijk, maar ook niet onrealistisch). Hierbij zijn de
resultaten van het ondergrondse stelsel functioneren afgewogen met de resultaten van het
bovengrondse functioneren bij hevige neerslag.

2.3

Methodiek

2.3.1

Integraal model
Voor de analyse wordt een integraal 3Di model gebruikt. De gegevens waarmee het integrale
model wordt opgebouwd zijn afkomstig van verschillende bronnen. Deze gegevens worden
ingevoerd in een projectdatabase. Deze database bevat onder andere de volgende zaken:
›
›
›
›

2.3.2

Stelselkenmerken (putten, strengen, gemalen, etc.)
Droogweer afvoer (inwoners, drukriolering)
Terreinkenmerken (maaiveldhoogte, landgebruik en ondergrond)
Oppervlaktewater (berging en afvoer)

Bepalen van functioneren
Voor het bepalen van het functioneren van het stelsel (hydraulisch, milieutechnisch en extreme
neerslag) wordt het integrale model doorgerekend met een bepaalde hoeveelheid neerslag
variërend over de tijd.
Voor het bepalen van het hydraulisch functioneren van het stelsel wordt het rekenmodel
doorgerekend met een ontwerp neerslaggebeurtenis met een herhalingstijd van twee jaar
(Standaardbui08, Leidraad Riolering, Module C2100).
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Op basis van deze berekening kunnen we iets zeggen over potentiële hydraulische knelpunten in
het stelsel:
›

›

Bij een hydraulisch knelpunt in het stelsel stuwt het water op en stijgt de druklijn sterker dan
over de rest van het traject. Een voorbeeld van een hydraulisch knelpunt is een serie
strengen met diameters van rond 600 die ineens overgaat op een streng met rond 200. Hier
werkt die rond 200 ‘knijpend’ op de afvoer van het debiet en zorgt voor een sterkere stijging
in de druklijn. Daar waar de druklijn boven maaiveld uitkomt, wordt water-op-straat
berekend. Een ander voorbeeld is een overstortdrempel die te smal is voor de hoeveelheid
water die eroverheen moet. Deze overstortmuur stuwt het water te veel op, waardoor er
een sterkere stijging in de druklijn komt. Daar waar de druklijn boven maaiveld uitkomt,
wordt water-op-straat berekend.
Als de vulling en drukopbouw van het stelsel gelijkmatig verloopt en het neerslagpatroon
volgt, dan nog kan er water-op-straat optreden. De stijging van de druklijn is het gevolg van
een belasting vanaf afvoerend oppervlak in het gebied. Als deze geleidelijk oplopende
druklijn boven maaiveld uitkomt, dan is de belasting te hoog voor de afvoercapaciteit van
het gehele stelsel. Dit gebeurt vaak op locaties die verder van de overstort afliggen en/of
een lager maaiveld hebben ten opzichte van de omgeving.

Voor het bepalen van het milieutechnisch functioneren van het stelsel wordt het rekenmodel
doorgerekend met de 10-jarige neerslagreeks van De Bilt (1955-1964). Hierbij wordt de
vuilemissie uit de gemengde overstorten berekend. Er wordt bij een gemengd stelsel uitgegaan
van een gemiddelde concentratie van 250 mg CZV per liter en een gemiddeld rendement van
een randvoorziening van 45%.
Voor de eisen die worden gesteld aan het milieutechnisch functioneren is uitgegaan van het
rapport ‘Eenduidige basisinspanning; nadere uitwerking van de definitie van de basisinspanning’,
een van de deelrapporten van de CIW-rapportage ‘Riooloverstorten’. Opgemerkt dient te
worden dat deze basisinspanning geen doel op zich is, maar een richtlijn voor de gemeente om
de werking van het stelsel te beoordelen.
Voor het bepalen van het functioneren bij extreme neerslag van het stelsel wordt het
rekenmodel doorgerekend met drie neerslaggebeurtenissen voor de lokale schaal zoals deze zijn
gedefinieerd in het Deltaprogramma 2019 (Tabel 2-1). De gebeurtenissen op lokale schaal zijn
maatgevend voor de kwetsbaarheid van stedelijk gebied. De hoeveelheid gedurende een
neerslaggebeurtenis wordt als constant verondersteld (vorm: blokbui).
Tabel 2-1 Standaard neerslaggebeurtenissen voor lokale schaal (Bron: Deltaprogramma 2019)

De maximale waterdieptekaart wordt voor de neerslaggebeurtenis met een herhalingstijd van
100 jaar (WH2050 - KNMI klimaatscenario) gebruikt voor de vertaling naar kwetsbare locaties.
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2.3.3

Vertaling naar kwetsbare locaties
De begaanbaarheid van wegen voor personenauto’s en calamiteitenverkeer zoals ambulance,
politie en brandweer is een belangrijk onderwerp in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
Daarom is de berekende wateroverlastkaart vertaald naar de gevolgen voor de begaanbaarheid
van wegen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen hoofdroutes en lokale routes op basis van het
Nationaal Bestand Wegen (NBW), TOP10NL en waar nodig Open Street Map (OSM).
Wegen zijn geclassificeerd als ‘begaanbaar’ als er een maximale waterdiepte is van 10 cm. Bij
waterdieptes tussen de 10 en 30 cm waterdieptes zijn de wegen geclassificeerd als 'begaanbaar
voor calamiteitenverkeer'. Hierbij is de verwachting dat ze niet meer begaanbaar zijn voor
gewoon verkeer, maar wel voor calamiteitenverkeer. Wegen met waterdieptes van 30 cm en
meer zijn ‘onbegaanbaar’.
De kwetsbaarheid van panden bij hevige neerslag is een ander belangrijk aspect in het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie. Daarom is de berekende wateroverlastkaart vertaald naar het risico op
water in panden.
Als het water hoger komt dan het vloerpeil van een pand, bestaat er risico op instroom met
potentiële schade als gevolg. Het vloerpeil is afgeleid uit het Actueel Hoogtebestand Nederland
(versie 2, AHN2) op basis van het 75 percentiel hoogte rondom het pand. De volgende
classificatie is gebruikt:
›
›
›

Laag risico: 0-10 centimeter waterdiepte in het pand
Middelhoog risico: 10-25 centimeter waterdiepte in het pand
Hoog risico: meer dan 25 centimeter waterdiepte in het pand

De centimeters zijn ter indicatie bedoeld, om aan te geven op welke panden relatief een hoger
risico lopen op wateroverlast door hevige neerslag.
Sommige panden zijn extra kwetsbaar in geval van nood, bijvoorbeeld zorginstellingen of
scholen. Deze panden noemen we kwetsbare objecten (bron: risicokaart.nl). Voor deze panden
binnen de bebouwde kom is op basis van de berekende wateroverlastkaart bepaald of ze bij
extreme neerslag risico lopen op wateroverlast.

2.4

Oplevering resultaten
Binnen voorliggend BRP+ zijn zeer veel resultaten gegenereerd. Een groot deel van deze
resultaten wordt besproken en getoond binnen de rapportage. Bij oplevering wordt het
rekenmodel (de schematisatie), alle rekenresultaten en eindproducten overgedragen aan de
gemeente. Een deel van de klimaatgerelateerde resultaten zijn ook terug te vinden in de online
Klimaatatlas van Zundert (zundert.klimaatatlas.net).
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3

Achtmaal

3.1

Huidige situatie

3.1.1

Afvoerstructuur
De kern Achtmaal bestaat uit twee (gedeeltelijk afgekoppelde) gemengde 1 bemalingsgebieden:
Achtmaal Centrum en Achtmaal Zuid (Figuur 3-1). Details zijn te vinden in de kenmerkenbladen
(Bijlage V), stelselkaart (Bijlage VI), oppervlakkenkaart (Bijlage VII) en inloopkaart (Bijlage VIII).

Figuur 3-1 Bemalingsgebieden Achtmaal

Er loopt één lange RWA-leiding vanaf de Van den Berghstraat helemaal naar de uitlaten nabij de
Pastoor de Bakkerstraat. Deze leiding loopt door beide bemalingsgebieden heen. Het stelsel
onder de uitbreiding bij de Griendweg (in Achtmaal Centrum) is gescheiden aangelegd. Het DWA
voert onder vrijverval af naar het gemengde deel van het stelsel. Er zit daar geen klep, dus het
gemengde water kan ook het DWA-deel instromen.
3.1.2

Gemalen
Achtmaal Zuid voert via het gemaal bij de Molenweg (A0870, 18 m3/uur) af naar Achtmaal
Centrum. Achtmaal Centrum voert via het waterschapsgemaal aan de Van Lanschotstraat
(W0970, 95 m3/uur) af naar de kern Wernhout.
Inbreidingslocaties die in het gemengde stelsel liggen zijn weliswaar gescheiden aangelegd (met DWA- en
RWA-leidingen), maar het water in het DWA-stelsel is gemengd. Daarom noemen we deze gebieden
gemengde bemalingsgebieden.
1
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3.1.3

Overstorten en randvoorzieningen
Achtmaal Centrum heeft een randvoorziening: BBL Van Lanschotstraat met een capaciteit van
909 m3. De interne en externe drempel zijn beide 12,15 m NAP hoog en 5 meter breed.
Op de hoek van de Henriëtte Roland Holstlaan en de Van den Berghstraat zit een verbinding
(12,27 m NAP) waar het RWA stelsel (A1140) kan overstorten naar het gemengde stelsel
(A1145).

3.1.4

Belasting
In Tabel 3-1 staat het verhard oppervlak per bemalingsgebied weergegeven.
Tabel 3-1 Verhard oppervlak per bemalingsgebied in Achtmaal

GEM ENGD
Gesloten verhard
Open verhard
Dak hellend
Dak vlak
Totaal gemengd
RWA
Gesloten verhard
Open verhard
Dak hellend
Dak vlak
Totaal RWA

Centrum

Zuid
m2
2.122
18.977
25.420
1.460
47.978

m2
20
4.507
10.731
430
15.687

744
9.018
6.175
30
15.967

0
5.945
4.201
89
10.234

Achtmaal Centrum heeft 2.403 inwoner equivalenten. Achtmaal Zuid heeft 1.009 inwoner
equivalenten.

3.2

Functioneren stelsel

3.2.1

Hydraulisch functioneren
Een kaart met daarop de duur water-op-straat bij een standaardbui 08 is te vinden in Bijlage IX.
In Achtmaal wordt er een beperkte duur (< 30 minuten) water op straat berekend. Dit is met
name bij de Achtmaalseweg en de Henriëtte Roland Holstlaan. Deze locaties worden herkend
vanuit de praktijk.
Uit de analyse van de rekenresultaten blijkt dat de vulling van het stelsel gelijkmatig gebeurd. De
druklijn komt op sommige plekken (met lokaal een lager maaiveld) boven het maaiveld uit. Uit
de analyse komen geen hydraulische knelpunten 2 naar voren.

Een hydraulisch knelpunt is een locatie waar het rioleringsstelsel lokaal zorgt voor opstuwing. Denk hierbij
aan een grote leiding die afvoert op een krappe leiding of een overstortdrempel die te smal is voor de
hoeveelheid water die eroverheen gaat.

2
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De forse duur water-op-straat in de Griendweg en het water op maaiveld in De Biezen is te
verklaren doordat het maaiveld in het rekenmodel op die locaties laag is. Als basis voor het
rekenmodel is de AHN2 gebruikt. Deze is ingevlogen voordat de wijk is aangelegd. Daarmee is dit
een theoretisch knelpunt.
Uit de validatie van het waterschapsgemaal (A0010) blijkt dat de waterstand in de meting hoog
blijft. Dit komt omdat het achterliggende persleidingensysteem waarschijnlijk nog vol is. De
gemaalcapaciteit die in werkelijkheid wordt gehaald, is minder dan de theoretische capaciteit
die door het model wordt aangenomen. Daarom blijft de waterstand in de gemaalput langer
hoog.
3.2.2

Milieutechnisch functioneren
In Tabel 3-2 zijn de resultaten van het milieutechnische functioneren opgenomen.
Tabel 3-2 Resultaten vuilemissieberekening Achtmaal

Putcode
Bemalingsgebied Omschrijving
Achtmaal
Achtmaal Centrum BBL Van Lanschotstraat A0140U

3.2.3

Drempel Gemiddeld overstortvolume Overstortfrequentie Vuiluitworp
[m NAP] [m3/ jaar]
[per jaar]
[kg CZV/ jaar]
12,15
198
0,7
27

Extreme neerslag
De kaartbeelden van stresstestresultaten zijn te vinden in Bijlage X (T100), Bijlage XI (T250) en
Bijlage XII (T1000). Het kaartbeeld van het T100-scenario is samen met de risico’s op water in
panden en onbegaanbaarheid wegen ook te vinden in de Klimaatatlas (zundert.klimaatatlas.net).
Uit de resultaten blijkt dat de situatie met deze extreme neerslagscenario’s logischerwijs
verslechterd ten opzichte van de resultaten van standaardbui08. De locaties blijven hetzelfde en
de waterdiepte neemt toe.
In Achtmaal blijft het overtollige regenwater hoofdzakelijk op straat staan en leidt nauwelijks tot
problemen met woningen. De waterdiepte leidt wel tot een beperkte begaanbaarheid van
wegen, waardoor de hoofdwegen enkel begaanbaar zijn voor calamiteitenverkeer.
In de tuinen naast Neijsenpad 1 en de aangrenzende achtertuinen van de woningen aan de Sint
Corneliusstraat en de Henriëtte Roland Holstlaan wordt ook een waterdiepte van meer dan 15
cm berekend. Door de lagere ligging van het maaiveld, blijft het gevallen water daar staan.
De berekende wateroverlast bij De Biezen is het gevolg van een niet actuele hoogtekaart (zie
Paragraaf 3.2.1).

3.2.4

Knelpunten en oplossingsrichtingen
Uit de analyses blijkt dat er in het rioleringsstelsel geen hydraulische knelpunten zitten. De
hoeveelheid water die in het stelsel terecht komt in combinatie met de drukopbouw vanaf de
randvoorziening, leidt ertoe dat het water bij een standaarbui08 tot boven maaiveld komt. Een
oplossingsrichting om minder water op het stelsel te krijgen is door aangesloten oppervlak af te
koppelen van de gemengde riolering.
Meer klimaatrobuuste oplossingen ten aanzien van wateroverlast zullen gezocht moeten
worden in de bovengrondse inrichting. De focus zal hierbij liggen zijn op het knelpunten ten
aanzien van de begaanbaarheid van de wegen.
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4

Klein Zundert

4.1

Huidige situatie

4.1.1

Afvoerstructuur
De kern Klein Zundert bestaat uit twee (gedeeltelijk afgekoppelde) gemengde
bemalingsgebieden: Klein Zundert Centrum en Kapellekesstraat (Figuur 4-1). Details zijn te
vinden in de kenmerkenbladen (Bijlage V), stelselkaart (Bijlage VI), oppervlakkenkaart (Bijlage
VII) en inloopkaart (Bijlage VIII).

Figuur 4-1 Bemalingsgebieden Klein Zundert

Het stelsel onder de uitbreiding bij Weidepracht (in Klein Zundert Centrum) is gescheiden
aangelegd. Het DWA voert onder vrijverval af naar het gemengde deel van het stelsel. Er zit daar
geen klep, dus het gemengde water kan ook het DWA-deel instromen. In het parkje ten westen
van de Heilige Willibrorduskerk ligt een los RWA-stelsel waarop de paden afstromen.
Het stelsel onder de uitbreiding bij de Klein Zundertseweg (in bemalingsgebied Kapellekesstraat)
is gescheiden aangelegd. Het DWA voert onder vrijverval af naar het gemengde deel van het
stelsel. Er zit daar geen klep, dus het gemengde water kan ook het DWA-deel instromen. Ter
hoogte van het Jan Koekenplein (K0240) zit de knip tussen de stelsels.
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4.1.2

Gemalen
Klein Zundert Centrum voert via het gemaal bij het Schoolpad (K0910, 86 m3/uur) af op de
persleiding naar de RWZI.
Kapellekesstraat voert via het gemaal bij de brug over de Kleine Beek (K0200, 4 m3/uur) af naar
de kern Zundert (Z5900).

4.1.3

Overstorten en randvoorzieningen
Klein Zundert Centrum heeft een randvoorziening: BBL Kapellekesstraat met een capaciteit van
240 m3. De interne drempel is 9,20 m NAP en de externe drempel is 7,50 m NAP hoog. Beide
drempels zijn 5 meter breed.
Bij het gemaal van bemalingsgebied Kapellekesstraat zit een externe overstort (7,60 m NAP)
naar de Kleine Beek.

4.1.4

Belasting
In Tabel 4-1 staat het verhard oppervlak per bemalingsgebied weergegeven.
Tabel 4-1 Verhard oppervlak per bemalingsgebied in Klein Zundert

Centrum Kapellekesstraat
GEM ENGD
m2
m2
Gesloten verhard
5.678
703
Open verhard
56.645
987
Dak hellend
66.116
2.185
Dak vlak
1.299
0
Totaal gemengd
129.738
3.875
RWA
Gesloten verhard
20
0
Open verhard
3.118
109
Dak hellend
2.325
542
Dak vlak
0
51
Totaal RWA
5.462
702
Klein Zundert Centrum heeft 6.448 inwoner equivalenten. Kapellekesstraat heeft 30 inwoner
equivalenten.

4.2

Functioneren stelsel

4.2.1

Hydraulisch functioneren
Een kaart met daarop de duur water-op-straat bij een standaardbui 08 is te vinden in Bijlage IX.
Bij Hoge Akker en Zandweide wordt meer dan 30 minuten water op straat berekend. Dit wordt
in de praktijk herkend. De oorzaak van het water-op-straat is de grote afstand tot aan
randvoorziening (BBL Kapellekesstraat), waardoor druklijn boven maaiveld uitkomt.
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De berekende water-op-straat bij Bloemenstee (15 - 30 minuten) en Den Dries (30-60 minuten)
zijn niet bekend vanuit de praktijk. Uit de analyse blijkt dat hier water-op-straat wordt berekend
doordat de afstand tot aan de randvoorziening groot is, en de druklijn boven maaiveld uitkomt.
De ‘probleem’-putten bij Bloemenstee liggen naast de weg in het lager gelegen groenvak.
Mogelijk dat dit een verklaring is waarom deze locatie niet bekend is uit de praktijk als
probleemlocatie.
Uit de validatie van het gemaal Schoolpad (K0910) blijkt dat de waterstand in de meting hoog
blijft. Dit komt omdat het achterliggende (doorgaans overbelaste) persleidingensysteem
waarschijnlijk nog vol is. De gemaalcapaciteit die in werkelijkheid wordt gehaald, is minder dan
de theoretische capaciteit die door het model wordt aangenomen. Daarom blijft de waterstand
in de gemaalput langer hoog. De piekjes in de metingen zijn verklaarbaar door het RWA signaal
op de drukriolering die op het gemaal inprikt. Bemalingsgebied Molenzicht (kern Zundert) voert
ook af op die persleiding. Uit de telemetriegegevens blijkt dat het gedrag van de afvoer naar de
persleiding ‘vreemd’ te noemen is. De pompen slaan niet aan, maar toch gaat de put leeg. Deze
situatie zal ook nader onderzocht moeten worden.
4.2.2

Milieutechnisch functioneren
In Tabel 4-2 zijn de resultaten van het milieutechnische functioneren opgenomen.
Tabel 4-2 Resultaten vuilemissieberekening Klein-Zundert

Bemalingsgebied
Klein Zundert
Centrum
Kapellekesstraat

4.2.3

Omschrijving

Putcode

BBL Kapellekesstraat
Achter het gemaal

K1003P
K0200

Drempel Gemiddeld overstortvolume Overstortfrequentie Vuiluitworp
[m NAP] [m3/ jaar]
[per jaar]
[kg CZV/ jaar]
7,50
110
0,1
15
7,80
9.464
12,1
2.366

Extreme neerslag
De kaartbeelden van stresstestresultaten zijn te vinden in Bijlage X (T100), Bijlage XI (T250) en
Bijlage XII (T1000). Het kaartbeeld van het T100-scenario is samen met de risico’s op water in
panden en onbegaanbaarheid wegen ook te vinden in de Klimaatatlas (zundert.klimaatatlas.net).
Uit de resultaten van de stresstest komt dat de waterdiepte toeneemt ten opzichte van
standaardbui08 tot nabij Zandweide en Bloemenstee. Daar hebben tientallen panden water
tegen de gevel staan en zijn er wegen onbegaanbaar (Kogveld en deel van Bloemenstee) of enkel
begaanbaar voor calamiteitenverkeer.
Verder toont het aan dat de wegen bij Huisakker (tot 15 cm waterdiepte), Klein Zundertseweg
en Pastoor van Vessemstraat (beide tot 10 cm waterdiepte) gevoelig zijn voor wateroverlast
door hevige neerslag. De waterdiepte resulteert hier in een beperkte begaanbaarheid van de
wegen.
Bij de uitbreidingslocatie Weidepracht wordt wateroverlast berekend met onbegaanbare wegen
tot gevolg. Het model heeft dit echter berekend op een maaiveldsituatie van voor de aanleg,
waardoor het wateroverlastbeeld niet overeenkomt met de werkelijkheid. In de praktijk blijkt er
wel eens water vanaf Weidepracht over de Pastoor van Vessemstraat richting het centrum te
lopen bij hevige neerslag.
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4.2.4

Knelpunten en oplossingsrichtingen
Uit de analyses blijkt dat er in het rioleringsstelsel geen hydraulische knelpunten zitten. De
hoeveelheid water die in het stelsel terecht komt in combinatie met de drukopbouw vanaf de
randvoorziening, leidt ertoe dat het water bij een standaardbui08 tot boven maaiveld komt. Een
oplossingsrichting om minder water op het stelsel te krijgen is door aangesloten oppervlak af te
koppelen van de gemengde riolering.
Meer klimaatrobuuste oplossingen ten aanzien van wateroverlast zullen gezocht moeten
worden in de bovengrondse inrichting. Hierbij zal de focus met name komen te liggen op het
verlagen van het risico op water in panden.
Als oplossingsrichting voor de overbelaste persleiding waarop bemalingsgebied Klein Zundert
Centrum (via gemaal Schoolpad, K0910) afvoert, wordt door de gemeente een ander lozingspunt
voor Molenzicht en Klein-Zundert voorgesteld. Dit kan bijvoorbeeld door deze gebieden direct
op de vrijvervalleiding tussen Zundert en Rijsbergen aan te sluiten.
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5

Rijsbergen

5.1

Huidige situatie

5.1.1

Afvoerstructuur
De kern Rijsbergen bestaat uit zes bemalingsgebieden (Figuur 5-1). Twee daarvan zijn
(gedeeltelijk afgekoppelde) gemengde bemalingsgebieden: Rijsbergen Centrum en Den
Hooiberg. Twee zijn verbeterd gescheiden stelsel (Leijakker en De Waterman). Bemalingsgebied
Laguiten en Hofdreven zijn gescheiden. Details zijn te vinden in de kenmerkenbladen (Bijlage V),
stelselkaart (Bijlage VI), oppervlakkenkaart (Bijlage VII) en inloopkaart (Bijlage VIII).

Figuur 5-1 Bemalingsgebieden Rijsbergen

In bemalingsgebieden Rijsbergen Centrum en Den Hooiberg zijn enkele inbreidingslocaties, waar
het stelsel gescheiden is aangelegd. Het DWA voert onder vrijverval af naar het gemengde deel
van het stelsel. Er zitten daar geen kleppen, dus het gemengde water kan ook de DWA-delen
instromen. De RWA-leidingen zijn IT-riolering.
Bemalingsgebied Rijsbergen Centrum is gestuwd, om de afvoer naar het eindgemaal te remmen.
In VGS Leijakker zijn de RWA-stelsels bij de Nieuwe Akker en De Gouwberg (hoge nummers)
gescheiden aangelegd. De RWA-streng bij De Gouwberg (lage nummers) en De Polder zijn als
VGS aangelegd.

BRP+ Zundert | T0277 | 5-11-2019

20

5.1.2

Gemalen
Rijsbergen Centrum voert via het waterschapsgemaal in het noordwesten (R1440P, 920-1125
m3/uur) af naar de RWZI. Op dit gemaal voert ook de kern Zundert af via het gemaal (Z0010) en
de transportleiding. Alle overige bemalingsgebieden in Rijsbergen voeren af naar Rijsbergen
Centrum (Tabel 5-1).
Tabel 5-1 Gemaalcapaciteiten naar Rijsbergen Centrum

5.1.3

Gebied

Capaciteit (m3/uur)

Den Hooiberg

54

Leijakker

DWA: 18 & RWA: 6

De Laguiten

11

De Waterman

DWA: 7 & RWA: 7

Hofdreven

25

Overstorten en randvoorzieningen
Rijsbergen Centrum heeft een groot aantal interne stuwputten. Locaties en kenmerken zijn te
vinden in de Uitgangspuntennotitie (Bijlage I). Dit bemalingsgebied heeft een randvoorziening:
BBL De Risten met een capaciteit van 509 m3. De interne drempel is 5,17 m NAP en de externe
drempel is 4,35 m NAP hoog. Beide drempels zijn 6 meter breed.
Het gemengde stelsel van Den Hooiberg stort via de overstort bij De Raaiberg (7,40 m NAP) over
naar het RWA van bemalingsgebied Leijakker.
VGS De Waterman heeft een externe overstort (6,78 m NAP) naar de waterpartij op het
industrieterrein. VGS Leijakker heeft een externe overstort (7,03 m NAP) naar de Goudbergsche
Leij.
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5.1.4

Belasting
In Tabel 5-2 staat het verhard oppervlak per bemalingsgebied weergegeven.
Tabel 5-2 Verhard oppervlak per bemalingsgebied in Rijsbergen

Centrum Den Hooiberg Leijakker Laguiten De Waterman Hofdreven
m2
m2
m2
m2
m2
m2
18.456
941
0
121.895
35.098
2.682
NVT
NVT
136.491
35.706
757
15.772
2.064
823
292.613
73.808
4.263
350
15.835
6.171
2.829
25.184

39
2.094
1.851
427
4.410

2.575
10.797
8.146
3.599
25.118

2.522
4.674
1.093
2.100
10.390

7.492
2.743
2.826
11.246
24.308

0
1.074
3.180
150
4.403

Rijsbergen Centrum heeft 9.145 inwoner equivalenten. Den Hooiberg heeft 2.069 inwoner
equivalenten. Leijakker heeft 391 inwoner equivalenten. Laguiten heeft 115 inwoner
equivalenten. De Waterman heeft 67 inwoner equivalenten. Hofdreven heeft 30 inwoner
equivalenten.

5.2

Functioneren stelsel

5.2.1

Hydraulisch functioneren
Een kaart met daarop de duur water-op-straat bij een standaardbui 08 is te vinden in Bijlage IX.
Rondom de Oranjestraat wordt er op meerdere plekken water-op-straat berekend. Dit gebied
staat wel bekend als dat het gevoelig is voor wateroverlast. Uit de analyse blijkt dat het
overtollige water lokaal is gevallen en niet weg kan. In de praktijk zijn met name de achtertuinen
wat natter. Omdat de brede sloot die achter de tuinen ligt over het algemeen droog staat, zijn
de natte tuinen niet het gevolg van hoge grondwaterstanden. De Oranjestraat staat op de
planning om aangepakt te worden.
Bij de Antwerpseweg (vanaf de rotonde richting de Sint Bavostraat) wordt beperkt (15-30
minuten) water-op-straat berekend. De putten liggen in de wegen parallel aan de hoofdweg en
hebben een maaiveldhoogte die lager is dan bij de putten van de aansluitende strengen.
Hierdoor treedt er net water uit de riolering bij standaardbui 08.
In het gebied rondom Wolfsheining en het Steke wordt ook beperkt water-op-straat berekend.
Hier stijgt het water in het stelsel snel tot boven de drempelhoogte van de interne stuwput door
het water uit de Oranjestraat. Dit water gaat richting de Ettenseweg, waar het stelsel al
helemaal gevuld is. Daardoor kan het water vanuit Wolfsheining niet goed genoeg afvoeren. Het
water-op-straat bij de Beatrixstraat is grotendeels te verklaren door het lokale lagere maaiveld.
De druklijn in het stelsel stijgt geleidelijk.
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De berekende water-op-straat in Leyakker en bij de Ettenseweg zijn mogelijk alleen theoretische
knelpunten. Volgens het model komt hier het overtollige regenwater uit het RWA-stelsel. In de
praktijk ligt daar Aquaflow, waardoor het water lokaal infiltreert.
5.2.2

Milieutechnisch functioneren
In Tabel 5-3 zijn de resultaten van het milieutechnische functioneren opgenomen.
Tabel 5-3 Resultaten vuilemissieberekening Rijsbergen

Bemalingsgebied
Rijsbergen
De Waterman
Centrum
Den Hooiberg

Omschrijving

Putcode

De Waterman
BBL De Risten
De Raaiberg

R2510
R5005
R0583I

Drempel Gemiddeld overstortvolume Overstortfrequentie Vuiluitworp
[m NAP] [m3/ jaar]
[per jaar]
[kg CZV/ jaar]
6,78
2.180
12,1
545
4,35
1
0,1
0
7,40
60
0,2
15

Uit de modelberekening komt dat BBL De Risten zeer weinig overstort. Uit de analyse van de
situatie blijkt dat door de relatief hoge interne overstortdrempel (5,17 m NAP) de waterstand in
de riolering fors (bijna 2 meter) moet stijgen, om de BBL in werking te laten treden. Deze
waterstand (> 5,17 m NAP) komt nauwelijks voor in de reeksberekening, waardoor de BBL dus
bijna niet gebruikt wordt. Als er dan toch water in komt, dan is de bergingscapaciteit van de BBL
aanzienlijk, waardoor er nog maar een klein deel tot een externe overstorting komt.
5.2.3

Extreme neerslag
De kaartbeelden van stresstestresultaten zijn te vinden in Bijlage X (T100), Bijlage XI (T250) en
Bijlage XII (T1000). Het kaartbeeld van het T100-scenario is samen met de risico’s op water in
panden en onbegaanbaarheid wegen ook te vinden in de Klimaatatlas (zundert.klimaatatlas.net).
Zoals te verwachten neemt de waterdiepte bij de kwetsbare locaties toe bij toenemende
neerslagintensiteit.
Het gebied bij Langenakker heeft een aanzienlijke waterdiepte en er is een risico op water in
meerdere panden. Uit analyses blijkt dat dit overtollige water afstromend hemelwater is, vanuit
met name de velden ten zuidwesten van het gebied en vanuit de richting van Den Dries (Figuur
5-2, volgende pagina).
In het gebied bij Schutsboom/Sint Bavostraat hebben meerdere panden risico op wateroverlast.
Dit gebied ligt onder aan een ‘helling’ waardoor het water uit de Gommersstraat en Sint
Bavostraat naar beneden afstroomt richting de Schutsboom. Dit is ook een locatie die bekend is
uit de praktijk.
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Figuur 5-2 Afstromend water over maaiveld

De Risten heeft ook wel eens wateroverlast in de praktijk gehad. Dit blijkt niet uit de
berekeningen met de standaardbui08, maar komt wel naar voren bij de meer extreme neerslag.
Op dit traject liggen er twee routes: één hoofdafvoer van rond 1000 via een overstort en één
omloopleiding van rond 200. Uit de analyse blijkt dat het water door de interne stuw eerst de
omloopleiding in gestuurd wordt. Als deze vol is, stort het water over naar de hoofdafvoerleiding
(Figuur 5-3). Het water uit de riolering komt op het laagste punt op maaiveld te staan. Vanuit de
Sint Bavostraat en het braakliggende terrein achter de Boerenbond stroomt er ook nog water
oppervlakkig over maaiveld af richting de probleemlocatie.

Figuur 5-3 Zijaanzicht over de hoofdafvoerroute De Risten van west (links) naar oost (rechts). In de
afbeelding is de opstuwing voor de interne overstort zichtbaar, waardoor het water door de omloopleiding
wordt gestuurd

5.2.4

Knelpunten en oplossingsrichtingen
Uit de vertaling van waterdiepte naar begaanbaarheid wegen blijkt dat bij een
neerslagintensiteit van 70 mm in één uur (T100) al een groot deel van de wegen in Rijsbergen
enkel begaanbaar zijn voor calamiteitenverkeer.
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De ondergrondse (riolering) en bovengrondse inrichting hebben een beperkte capaciteit om
hemelwater te verwerken. Uit de resultaten van standaardbui08 blijkt dat het stelsel gelijkmatig
gevuld wordt en het net niet aan kan. De bovengrondse inrichting laat bij die neerslagintensiteit
al op sommige plekken zien dat het gevoelig is voor forse neerslag. Bij extreme neerslag wordt
de maximale capaciteit bereikt en leidt het tot overlast. Dit moet een plek krijgen in de
ruimtelijke adaptatiestrategie.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen op welke manier BBL De Risten in werkelijkheid
functioneert en of dit overeenkomt met het systeemgedrag dat uit voorliggend BRP naar voren
komt.
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6

Wernhout

6.1

Huidige situatie

6.1.1

Afvoerstructuur
De kern Wernhout bestaat uit twee (gedeeltelijk afgekoppelde) gemengde bemalingsgebieden:
Wernhout Centrum en Oude Baan (Figuur 6-1). Details zijn te vinden in de kenmerkenbladen
(Bijlage V), stelselkaart (Bijlage VI), oppervlakkenkaart (Bijlage VII) en inloopkaart (Bijlage VIII).

Figuur 6-1 Bemalingsgebieden Wernhout

De stelsels bij Dahliakwartier, Weimerpad en Diepstraat (in Wernhout Centrum) zijn gescheiden
aangelegd. Het DWA voert onder vrijverval af naar het gemengde deel van het stelsel. Er zit daar
geen klep, dus het gemengde water kan ook het DWA-deel instromen.
6.1.2

Gemalen
Wernhout Centrum voert via het gemaal bij de Wernhoutseweg (W0010, 259 m3/uur) af naar
een nabijgelegen put (Z1680) in het vrijverval van Zundert Centrum.
Oude Baan voert via het gemaal bij de noordelijke kruising met de Wernhoutseweg (W0605P,
58-116 m3/uur) af naar Wernhout Centrum.

BRP+ Zundert | T0277 | 5-11-2019

26

6.1.3

Overstorten en randvoorzieningen
Wernhout Centrum heeft een kleine randvoorziening: BBL Wernhoutseweg met een capaciteit
van 40 m3. De interne drempel is 10,10 m NAP hoog en 2 meter breed. De externe drempel is
9,65 m NAP hoog en 1,5 meter breed. Daarnaast bevindt zich naast de randvoorziening ook nog
een externe overstort (hoogte: 9,89 m NAP en breedte: 0,8 m).
Bemalingsgebied Oude Baan heeft geen externe overstort. Deze is daar niet nodig, omdat
nauwelijks oppervlak is aangesloten en de gemaalcapaciteit aanzienlijk is.

6.1.4

Belasting
In Tabel 6-1 staat het verhard oppervlak per bemalingsgebied weergegeven.
Tabel 6-1 Verhard oppervlak per bemalingsgebied in Wernhout

GEM ENGD
Gesloten verhard
Open verhard
Dak hellend
Dak vlak
Totaal gemengd
RWA
Gesloten verhard
Open verhard
Dak hellend
Dak vlak
Totaal RWA

Centrum Oude Baan
m2
m2
12.990
2.580
42.992
3.187
60.499
7.871
4.635
0
121.117
13.638
0
4.756
1.088
496
6.340

NVT

Wernhout Centrum heeft 4.354 inwoner equivalenten. Oude Baan heeft 114 inwoner
equivalenten.

6.2

Functioneren stelsel

6.2.1

Hydraulisch functioneren
Een kaart met daarop de duur water-op-straat bij een standaardbui 08 is te vinden in Bijlage IX.
In de Diepstraat wordt beperkt (15-30 minuten) water-op-straat berekend. De berekende
overlast wordt ook herkend in de praktijk.
De forse duur water-op-straat bij Dahliakwartier is te verklaren doordat het maaiveld in het
rekenmodel op die locaties laag is. Als basis voor het rekenmodel is de AHN2 gebruikt. Deze is
ingevlogen voordat de wijk is aangelegd. Daarmee is dit een theoretisch knelpunt.
Bij de Oude Baan wordt er beperkt water-op-straat berekend. Hier zijn in de schematisatie onterecht - alle panden aangesloten op de riolering. Waarschijnlijk hebben een groot deel van
de panden het hemelwater niet op de riolering aangesloten. Daarmee wordt deze locatie als een
theoretisch knelpunt beschouwd.
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6.2.2

Milieutechnisch functioneren
In Tabel 6-2 zijn de resultaten van het milieutechnische functioneren opgenomen.
Tabel 6-2 Resultaten vuilemissieberekening Wernhout

Bemalingsgebied
Wernhout
Centrum
Centrum

6.2.3

Omschrijving
Naast de BBL
BBL Wernhoutseweg

Putcode

Drempel Gemiddeld overstortvolume Overstortfrequentie Vuiluitworp
[m NAP] [m3/ jaar]
[per jaar]
[kg CZV/ jaar]
W0580
9,89
416
2,6
104
W0255U
9,65
613
1,5
84

Extreme neerslag
De kaartbeelden van stresstestresultaten zijn te vinden in Bijlage X (T100), Bijlage XI (T250) en
Bijlage XII (T1000). Het kaartbeeld van het T100-scenario is samen met de risico’s op water in
panden en onbegaanbaarheid wegen ook te vinden in de Klimaatatlas (zundert.klimaatatlas.net).
De berekende waterdiepte bij de Diepstraat gaat tot boven de 30 centimeter. De weg is al
onbegaanbaar bij een neerslagintensiteit van 70 mm/uur (T100). Uit de analyse blijkt dat bij
deze intensiteit het water zo’n 78 minuten op straat blijft staan.
Op 19 juni 2019 is er hevige neerslag geweest in Wernhout (Bijlage XIII). Bij het Weimerpad is er
toen flink wat water op maaiveld komen staan. In het Weimerpad ligt weliswaar een gescheiden
stelsel, maar het DWA is onder vrijverval en zonder klep direct verbonden met het gemengde
stelsel. Het overtollige hemelwater uit het gemengde stelsel kan dus in de DWA-leidingen bij
Weimerpad stromen. Uit de analyses blijkt verder dat het maaiveld in het Weimerpad lager ligt
ten opzichte van het maaiveld in de rest van het aangesloten gebied. De afstand tot de
randvoorziening is groot. Op deze afstand in combinatie met een laag maaiveld komt de druklijn
boven maaiveld uit. Uit het zijaanzicht tussen Weimerpad en BBL (Figuur 6-2) blijkt dat de
interne drempel van de BBL 45 centimeter hoger is dan de externe drempel. Hierdoor treedt er
al vroeg opstuwing in het stelsel op, waardoor er water op straat komt, voordat de BBL goed
gevuld is. Er zijn een paar panden die een klein risico op water in het pand hebben.

Figuur 6-2 Zijaanzicht over het traject Weimerpad (links) naar BBL Wernhoutseweg (rechts) met daarin de
interne en externe overstort zichtbaar
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6.2.4

Knelpunten en oplossingsrichtingen
Bij het Weimerpad is het stelsel gescheiden uitgelegd (DWA & RWA). Mogelijk kan er een klep
op het DWA komen. De DWA-aanvoer op het Weimerpad is 1,5 m3/uur. De leiding kan zo’n 11,9
m3 'bergen'. Dus het duurt een kleine 8 uur voordat het DWA-stelsel bij het Weimerpad
helemaal gevuld is. Een alternatieve oplossing kan het borgen van een andere DWA-afvoer zijn,
zoals een pomp.
Het water dat over de Diepstraat afvoert, stroomt van noordwest naar zuidwest (zie ook de
regenwaterstructuurkaart in de Klimaatatlas). Er stroomt ook water vanaf de Dahliastraat naar
de Diepstraat. De oplossing zit daar meer in de bovengrondse inrichting. Het stelsel is helemaal
gevuld, dus er is geen ruimte meer beschikbaar voor ondergrondse afvoer.
Ten aanzien van de randvoorziening is het verstandig om, indien mogelijk, de interne drempel te
verlagen tot onder de externe drempel. Deze externe drempel mag wel iets hoger, om het
aantal overstortingen te beperken. Door de verlaging van de interne drempel komt de berging in
de randvoorziening eerder beschikbaar.
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7

Zundert

7.1

Huidige situatie

7.1.1

Afvoerstructuur
De kern Zundert bestaat uit acht bemalingsgebieden (Figuur 7-1). Hiervan zijn er vier gemengd:
Zundert Centrum, De Ambachten, De Berk en De Schakel. Drie zijn er gescheiden, te weten
Zandakker, Molenzicht en Het Laar. Bemalingsgebied Beekzicht is verbeterd gescheiden. Details
zijn te vinden in de kenmerkenbladen (Bijlage V), stelselkaart (Bijlage VI), oppervlakkenkaart
(Bijlage VII) en inloopkaart (Bijlage VIII).

Figuur 7-1 Bemalingsgebieden Zundert

In bemalingsgebieden Zundert Centrum, De Ambachten en De Schakel zijn sommige
oppervlakken afgekoppeld naar een RWA-stelsel. In Zundert Centrum zijn sommige
inbreidingslocaties gescheiden aangelegd. Het DWA voert onder vrijverval af naar het gemengde
deel van het stelsel. Er zit daar geen klep, dus het gemengde water kan ook het DWA-deel
instromen.
7.1.2

Gemalen
Zundert Centrum voert via het waterschapsgemaal (Z0010, 850-990 m3/uur) af naar het
eindgemaal in Rijsbergen. Tevens loopt er een vrijvervalleiding tussen Zundert en Rijsbergen
(Bijlage II).
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Bemalingsgebieden Molenzicht (Z9871G, 255 m3/uur) en Het Laar (Z7575, 25-50 m3/uur) voeren
direct op de persleiding naar de RWZI af.
Alle overige bemalingsgebieden in Zundert voeren af naar Zundert Centrum (Tabel 7-1).
Tabel 7-1 Gemaalcapaciteiten naar Zundert Centrum

7.1.3

Gebied

Capaciteit (m3/uur)

De Ambachten

110

Beekzicht

DWA: 45 & RWA: 15

De Schakel

4

Zandakker

54

De Berk

108-216

Overstorten en randvoorzieningen
Zundert Centrum heeft een externe overstort bij de Oude Gasthuisstraat (Z0000, 8,95 m NAP) en
een RWA-overstort bij de Wildertsedijk (Z1210, 9,00 m NAP).
Bemalingsgebied De Berk heeft een randvoorziening: BBL De Egelantier met een capaciteit van
1.392 m3. De interne drempel is 8,26 m NAP en de externe drempel is 8,18 m NAP hoog. Beide
drempels zijn 5 meter breed. Aan de Berkenring zit een externe overstort (8,85 m NAP) naar de
Kleine Beek.
Bemalingsgebied De Schakel heeft een randvoorziening bestaande uit twee bergingsbakken: BBL
De Schakel met een capaciteit van 255 + 350=605 m3. De eerste interne drempel (K0010I) is 9,38
m NAP hoog en 4 meter breed. De tweede interne drempel (K1555) is 8,90 m NAP hoog en 5
meter breed. De derde interne drempel (K0050I) is 8,40 m NAP en 2 meter breed en de externe
drempel (K0070U) is 8,18 m NAP hoog en 1,84 meter breed.
Bij de Leeuwerikstraat in bemalingsgebied De Ambachten zit een overstort (9,75 m NAP) waar
het overtollige hemelwater naar het RWA kan.
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7.1.4

Belasting
In Tabel 7-2 staat het verhard oppervlak per bemalingsgebied weergegeven.
Tabel 7-2 Verhard oppervlak per bemalingsgebied in Zundert

GEM ENGD
Gesloten verhard
Open verhard
Dak hellend
Dak vlak
Totaal gemengd
RWA
Gesloten verhard
Open verhard
Dak hellend
Dak vlak
Totaal RWA

Centrum De Ambachten De Berk De Schakel Het Laar
Beekzicht M olenzicht Zandakker
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
15.929
10.789
11.726
156
129.708
30.342
51.221
4.601
NVT
164.973
31.889
51.932
5.587
50.376
4.052
4.945
101
360.985
77.072 119.823
10.444
10.011
93.962
42.909
23.452
170.333

6.429
8.085
7.891
28.657
51.062

0
2.686
2.789
259
5.733

NVT

704
20.761
11.745
7.638
40.848

6.831
85
2.298
815
10.027

674
804
0
0
1.478

0
5.806
7.691
393
13.890

Zundert Centrum heeft 3.461 inwoner equivalenten. De Ambachten heeft 1.354 inwoner
equivalenten. De Berk heeft 2.277 inwoner equivalenten. De Schakel heeft 85 inwoner
equivalenten. Het Laar heeft 311 inwoner equivalenten. Beekzicht heeft 9 inwoner
equivalenten. Molenzicht heeft 10.274 inwoner equivalenten. Zandakker heeft 226 inwoner
equivalenten.
Het bedrijf ARDO (Beekzicht 13, Zundert) is een grote lozer die gemiddeld zo’n 450.000 m3 op
jaarbasis via een persleiding loost op het eindgemaal in Zundert.

7.2

Functioneren stelsel

7.2.1

Hydraulisch functioneren
Een kaart met daarop de duur water-op-straat bij een standaardbui 08 is te vinden in Bijlage IX.
Er wordt water-op-straat berekend in de Wernhoutseweg. Het water van het centrum wordt
hier richting het zuiden naar de overstort in Wernhout afgevoerd via een hoger liggende leiding.
Het probleem wordt veroorzaakt door de grote afstand tot de overstort, waardoor de druklijn
van het water boven maaiveld terecht komt.
De berekende wateroverlast in het gebied bij de Beukenlaan, Eikenlaan en Veldstraat wordt
herkend vanuit de praktijk (Bijlage XIII). Uit de analyses blijkt dat het water daar uit het riool
omhoog komt en er niet meer terug in kan stromen. Het overtollige regenwater is hoofdzakelijk
‘gebiedseigen’ (Figuur 7-2). De omgeving is volledig verhard, waardoor infiltratie niet mogelijk is.
Al het hemelwater zal dus via het gemengde riool weg moeten. Omdat het riool vol is, blijft het
water op de laagste delen staan bij de sporthal (Onder de Masten). Vanaf de Beukenlaan
stroomt het water via de Elzenlaan oppervlakkig af richting de Veldstraat (zie de
regenwaterstructuurkaart in de Klimaatatlas).
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Figuur 7-2 Water in het gebied rondom de sporthal is met name gebiedseigen water

Bij Berkenring wordt water-op-straat berekend nabij de overstort en de randvoorziening. Uit de
regenwaterstructuur (zie Klimaatatlas) is af te leiden dat dit water afkomstig is van
bovenstrooms gebied. Deze wateroverlast is echter niet bekend vanuit de praktijk.
Randvoorziening staat bekend om hoge overstortfrequentie op KRW-waterlichaam de Kleine
Beek. Dit wordt bevestigd door de reeksberekening (Paragraaf 7.2.2).
In het RWA bij de Veldstraat wordt water-op-straat berekend doordat het RWA niet goed kan
afvoeren naar het oppervlaktewater. Deze staat al vol met water. De afvoer van het
oppervlaktewater gaat niet goed, en dat is bekend vanuit de praktijk bij put Z5945Y. In de
schematisatie is op basis van de aangeleverde informatie een zaagtand gekomen in de
uitstroomleiding, waardoor het water nog meer opstuwt dan in werkelijkheid. Uit informatie die
na de werksessie is aangeleverd, blijkt dat deze zaagtand er in werkelijkheid niet in zit.
Na de uitstroomleiding loost het RWA in een vijver. Deze heeft een overloop die verdronken is.
In de sloot zit een drempel en na die drempel is de greppel zo goed als leeg. De sloot kan
momenteel ook niet goed onderhouden worden door aanwezigheid van bomen.
In het gebied rondom de Fazantstraat wordt beperkt (15-30 minuten) water-op-straat berekend.
Deze locaties zijn ook al bekend vanuit de praktijk. In de Leeuwerikstraat kan het gemengde
stelsel overstorten naar het RWA. De drempel van deze overstort zit op 9,75 m NAP. Aan de
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andere kant van de leiding zit (bij het gemaal) een doorlaat naar de Lijsterstraat. Uit de analyse
blijkt dat het volume water dat in de Fazantstraat meer is dat het stelsel kan verwerken. De
druklijn loopt hier geleidelijk op, maar past gewoon niet in de riolering. De overstort raakt al snel
verdronken. De waterstand benedenstrooms van de overstort is ook hoog. Hetzelfde geldt voor
de waterstand in de Lijsterstraat. Doordat deze al snel hoog is, kan het water vanaf de
Fazantstraat niet via die doorlaat afvoeren. De afvoer begint pas 15 minuten na afloop van de 70
mm/uur bui (Figuur 7-3).

Figuur 7-3 Debiet door doorlaat bij bui 70 mm/uur neemt pas toe als de drukopbouw in Fazantstraat groter
is dan in de Lijsterstraat (4,5 ks = 15 minuten nadat de 1-uursbui is afgelopen)

Op basis van de berekening hebben we de stroombanen inzichtelijk gemaakt van oppervlakkige
afvoer over maaiveld (Figuur 7-3). Hierdoor is te zien dat het water vanuit de omgeving richting
de Fazantstraat stroomt. Dat is ook wel logisch gezien het maaiveldhoogteverloop in de
omgeving (Figuur 7-4).

Figuur 7-4 Oppervlakkige afvoer over maaiveld nabij Fazantlaan
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Figuur 7-5 Maaiveldhoogte met de lage delen in blauw en de hogere delen in bruin

7.2.2

Afvoer tussen Zundert en Rijsbergen
Tussen de kernen Zundert en Rijsbergen ligt een riooltransportleiding van Waterschap Brabantse
Delta. Via deze leiding wordt het afvalwater van de kern Zundert onder vrijverval afgevoerd naar
het eindgemaal in Rijsbergen. In Bijlage II staat beschreven op welke wijze de afvoer vanuit
Zundert via de riooltransportleiding verloopt.
Omdat de riooltransportleiding tussen Zundert en Rijsbergen als een duiker geschematiseerd
wordt, hebben we aan de hand van waterstanden een inschatting gedaan van verhang over de
leiding. Uit deze analyse blijkt dat het verhang over de riooltransportleiding gering is.

7.2.3

Milieutechnisch functioneren
In Tabel 7-3 zijn de resultaten van het milieutechnische functioneren opgenomen.
Tabel 7-3 Resultaten vuilemissieberekening Zundert

Bemalingsgebied
Zundert
De Ambachten
De Berk
De Berk
Centrum

Omschrijving

Putcode

Leeuwerikstraat
Berkenring
BBL De Egelantier
BBL De Schakel

Z2480U
Z4140U
Z5546U
K0070U
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Drempel Gemiddeld overstortvolume Overstortfrequentie Vuiluitworp
[m NAP] [m3/ jaar]
[per jaar]
[kg CZV/ jaar]
9,75
1.824
7,5
456
8,85
27
0,1
7
8,18
229
0,6
32
7,60
1.989
2,6
274

35

7.2.4

Extreme neerslag
De kaartbeelden van stresstestresultaten zijn te vinden in Bijlage X (T100), Bijlage XI (T250) en
Bijlage XII (T1000). Het kaartbeeld van het T100-scenario is samen met de risico’s op water in
panden en onbegaanbaarheid wegen ook te vinden in de Klimaatatlas (zundert.klimaatatlas.net).
Uit de standaardbui08 analyse bleek al dat de gebieden bij de Berkenring, rondom de
sporthal/Beukenlaan en rondom de Fazantlaan gevoelig zijn voor wateroverlast. Deze locaties
komen dan ook terug als wateroverlastlocaties bij extreme neerslag en leiden tot onbegaanbare
wegen.
De Tuintjes blijken gevoelig voor wateroverlast bij hevige neerslag. De straat wordt
onbegaanbaar en het gros van de panden hebben een risico op water in de panden.
Uit de nabewerking van de kaarten volgt dat de Beeklaan onbegaanbaar wordt bij hevige
neerslag. Na bestudering van de kaartbeelden kan er worden geconcludeerd dat dit een
theoretisch knelpunt is. De waterloop onder de Beeklaan heeft een waterdiepte, die leidt tot het
kenmerk ‘onbegaanbaar’. Deze waterloop gaat echter onder de Beeklaan door.
Op 19 juni 2019 zijn er op verschillende locaties in Zundert meldingen geweest over
wateroverlast door hevige neerslag (Bijlage XIII). Dit zijn meldingen uit de Fazantstraat (water
tegen de drempel), Leeuwerikstraat, Ambachten 39a (water in het magazijn), Burgemeester
Manderslaan, Onder de Mast, Elzenstraat en Esdoornstraat. Deze locaties worden bevestigd met
de modelberekeningen.

7.2.5

Knelpunten en oplossingsrichtingen
De wateroverlastproblematiek rondom de sporthal/Beukenlaan wordt veroorzaakt door een
volledig verharde bovengrond. Het overtollige hemelwater kan nergens infiltreren en de
riolering zit bij bovennormatieve situaties vol. Om de problematiek op te lossen zal er een
gebiedsbrede aanpak nodig zijn.
De wateroverlast bij de Fazantlaan is ook lastig op te lossen. Het water wordt daar in de
gemengde riolering opgestuwd bij de overstort, die onvoldoende af kan voeren naar het
(gevulde) RWA stelsel. Het maaiveld is echter beduidend lager dan de omgeving, waardoor het
water naar die laagste plek stroomt. Gezien de enorme hoeveelheid water die daar terecht komt
(ook al bij een standaardbui08) is het niet mogelijk om dit in het stelsel op te lossen. Een
oplossing zal gezocht moeten worden in de bovengrondse inrichting.
De situatie bij de Veldstraat, en dan met name de afvoer naar en via het oppervlaktewater zal
verbeterd moeten worden om de wateroverlast te verminderen. Het gebied rondom de tuinderij
wordt ontwikkeld tot nieuwe woonwijk. Dit biedt een kans om de waterafvoer te verbeteren.
Ten aanzien van de berekende wateroverlast bij Berkenring: Omdat deze niet herkend wordt
vanuit de praktijk, zal hier nader onderzoek gedaan moeten worden naar de potentiële
kwetsbaarheid van dit gebied voor hevige neerslag.
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8

Conclusies en aanbevelingen

8.1

Conclusies
Binnen deze studie is een kwalitatief hoogwaardig integraal rekeninstrument opgesteld, dat
tevens ingezet kan worden voor onder andere maatregel-effectstudies en klimaatbestendig
ontwerpen. Binnen voorliggend project heeft het rekenmodel geleid tot een beter inzicht in het
functioneren van het gehele (afval)watersysteem van de gemeente Zundert onder normale en
extreme neerslagsituaties. Hierbij is de interactie tussen het rioolstelsel, ontvangend
oppervlaktewater, de bovengrond en het landelijke en stedelijk gebied inzichtelijk gemaakt.
Dit is bereikt door veel aandacht te besteden aan de volledigheid en betrouwbaarheid van de
brongegevens die gebruikt zijn voor het opstellen van het rioleringsmodel. Aanvullend is er een
GWSW-nulmeting uitgevoerd, waarin de data getoetst is aan de GWSW-standaard. Alle
bevindingen, rekenresultaten en praktijkkennis zijn vastgelegd in een uitgangspuntennotitie,
voorliggende rapportage, Geografisch Informatie Systeem en het 3Di rekenmodel.
Uit de uitgevoerde studie kan geconcludeerd worden dat het vrijverval rioleringsstelsel in de
kernen van gemeente Zundert over het algemeen goed zijn uitgelijnd en gedimensioneerd
conform ontwerpnormen. Er zijn nauwelijks hydraulische knelpunten. De water-opstraatproblematiek komt met name voort uit een goed en geleidelijk gevuld rioleringsstelsel,
waarvan de druklijn soms net boven maaiveld uitkomt. Gezien de geografische spreiding van de
kernen kan nog wel een winst behaald worden in het benutten van berging in bovenstrooms
gebied (bijvoorbeeld Achtmaal) door het optimaliseren/sturen van de afvoer naar
benedenstroomse gebieden (bijvoorbeeld Wernhout).
Met deze studie heeft de gemeente ten aanzien van het thema wateroverlast door hevige
neerslag een eerste aanzet gegeven aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De kwetsbaarheid
van een gebied is vertaald naar risico’s ten aanzien van begaanbaarheid van wegen en risico op
water in panden. De kaartbeelden die binnen deze studie zijn gegenereerd zijn toegankelijk
gemaakt via zundert.klimaatatlas.net en zijn op deze manier beschikbaar voor de risicodialogen.
Met name de kern Rijsbergen blijkt zeer kwetsbaar te zijn voor wateroverlast door hevige
neerslag (T100). Een groot deel van de kern is dan enkel bereikbaar voor calamiteitenverkeer.
Ook de wateroverlastsituatie bij sporthal Onder de Masten in Zundert en bij het Weimerpad in
Wernhout vragen extra aandacht binnen het klimaatadaptatietraject.
Binnen deze studie is ten behoeve van het milieutechnisch functioneren de vuilemissie uit de
gemengde stelsels berekend. Hieruit volgt een beeld dat voor een groot aantal overstortlocaties
niet getoetst kan worden aan de praktijk, door het ontbreken van metingen.
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8.2

Aanbevelingen
In voorgaande hoofdstukken staan per kern de knelpunten en oplossingsrichtingen beschreven.
In het algemeen komt het erop neer dat de oplossingsrichting in de bovengrondse inrichting
moet worden gezocht. Dit omdat de dimensionering van de riolering in Zundert toereikend is
voor de normatieve situatie (standaardbui08), maar nimmer toereikend zal zijn voor extreme
situaties ten aanzien van hevige neerslag.
Voor een flink aantal potentiële wateroverlastlocaties zal er een meer gebiedsgerichte aanpak
moeten komen, waarin alle functies van de buitenruimte meegenomen worden. Voor de
prioritering wordt de volgorde ‘Vasthouden, bergen en afvoeren’ (Figuur 8-1) geadviseerd.

Figuur 8-1 Vasthouden, bergen, afvoeren

Door het water zoveel mogelijk te infiltreren op de plek waar het valt (‘Vasthouden’) kan het
grondwater lokaal worden aangevuld en zo bijdragen aan het mitigeren van de
droogteproblematiek. Qua maatregelen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld afkoppelen naar
de bodem met of zonder infiltratievoorzieningen, waterpasserende verharding of groene daken.
Mocht dat niet mogelijk zijn, dan zou het water naar een nabijgelegen plek kunnen worden
gebracht waar het wel mogelijk is te bergen (‘Bergen’). Denk hierbij aan wadi’s of greppels,
verlaagde groenvoorzieningen, vijvers of een waterplein. Tot slot kan er ook voor gekozen
worden het overtollige water nog beter te laten afvoeren via de riolering of het
oppervlaktewater. Dit kan door de afvoercapaciteit van die systemen toereikend te maken voor
de situatie.
Uit voorliggend BRP komen de volgende concrete aanbevelingen:
›

›

›

Voer de genoemde fysieke maatregelen uit:
o Stelselaanpassing Weimerpad, Wernhout
o Aanpassing drempelhoogtes BBL Wernhoutsehout
Koppel mee met geplande werkzaamheden om ook de wateroverlastproblematiek aan te
passen:
o Oranjestraat, Rijsbergen
o Sporthal ‘Onder de Mast’ en omgeving
Bedenk en onderzoek de effectiviteit van meerdere maatregelvarianten in een
maatregelverkenning en beoordeel de doelmatigheid in ieder geval op basis van
investeringskosten, schadereductie en risico
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›

›
›
›
›

Onderzoek de volgende situaties:
o Aanpak om de problemen met het overbelaste persleidingstelsel achter gemaal
Schoolpad (Klein-Zundert) op te lossen. Bekijk hierbij dan ook de afvoer vanuit
Molenzicht (Zundert)
o Functioneren van BBL De Risten, Rijsbergen
Zet in op afkoppelen en stel een ‘masterplan’ op ten aanzien van het toekomstige RWAstelsel (inclusief diameters en hoogteligging)
Volg de aanbevelingen uit de GWSW-nulmeting op ten einde de data GWSW-proof te
beheren
Ga de overstorten monitoren om een beter beeld van de praktijksituatie bij de overstorten
te krijgen
Onderzoek de mogelijkheden van real-time control om de beschikbare berging van de
bovenstroomse stelsels optimaal te benutten
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1

Inleiding

1.1

Projectomschrijving
Gemeente Zundert heeft opdracht gegeven aan Nelen & Schuurmans om het basis
rioleringsplan (BRP+) op te stellen. Voor de analyse wordt een integraal 3Di model
gebruikt, bestaande uit een terrein-, riolerings- en oppervlaktewatercomponent.
De gegevens waarmee het integrale model wordt opgebouwd zijn afkomstig van
verschillende bronnen. Deze gegevens worden ingevoerd in een projectdatabase. Deze
database bevat onder andere de volgende zaken:
›
›
›
›

Stelselkenmerken (putten, strengen, gemalen, etc.)
Droogweer afvoer (inwoners, drukriolering)
Terreinkenmerken (maaiveldhoogte, landgebruik en ondergrond)
Oppervlaktewater (berging en afvoer)

De gegevens in de database worden gecontroleerd alvorens omgezet te worden naar een
hydraulisch rekenmodel. Ter controle van het rekenmodel worden een aantal testsommen
gedraaid, zodat schematisatie- of datafouten aan het licht komen. Voor de validatie van het
model worden twee neerslaggebeurtenissen (lage en matige intensiteit) doorgerekend. De
modelresultaten worden vergeleken met de beschikbare en gevalideerde metingen.

1.2

Gegevenscontrole
Het rekenmodel kan alleen opgebouwd worden met gegevens van afdoende kwaliteit en
volledigheid. De gegevens worden onder andere gecontroleerd op:
›
›
›
›
›
›
›
›

Volledigheid
Losse knopen/leidingen
Dekking tussen maaiveld en bovenkant buis
Verhang van de leiding
Verschil BOB aan de knoop
Randvoorzieningen
Gemalen
Overstorten

Aan de hand van de modelcontrole doet Nelen & Schuurmans een voorstel voor de
aannames die gemaakt zullen worden voor afwijkende of ontbrekende waardes. Een
voorbeeld: Bij ontbrekende maaiveldhoogte worden de hoogtes uit het AHN-2 gebruikt.

1.3

Doel van uitgangspuntennotitie
Het doel van deze uitgangspuntennotitie is om vast te leggen welke gegevens op welke
manier worden gebruikt om het integrale model op te bouwen. Na vaststelling van de
uitgangspunten door opdrachtgever (Gemeente Zundert) en opdrachtnemer (Nelen &
Schuurmans) wordt doorgegaan met het omzetten van deze gegevens in een hydraulisch
rekenmodel.
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1.4

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de gebruikte gegevens en de aannames die gedaan
zullen worden als de gegevens niet compleet of plausibel zijn. In Hoofdstuk 3 staat
beschreven op welke wijze er gekomen wordt tot een integraal model. Hoofdstuk 4
beschrijft de controleberekeningen en validatie. Na vaststelling van het rekenmodel wordt
overgegaan op de modelanalyses.
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2

Gebruikte gegevens
Voor de analyse van het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de riolering zijn
veel gegevens nodig. In dit hoofdstuk staat beschreven welke gegevens er ten grondslag
liggen aan de actualisatie van de hydraulische rekenmodellen en hoe deze gegevens
worden verwerkt tot modelinvoer. Tevens wordt er gesignaleerd welke gegevens er
ontbreken en welke aannames daarvoor gedaan zullen worden.
Hoewel bij het samenstellen van dit overzicht de grootst mogelijke zorg is betracht, is het
altijd mogelijk dat er een unieke situatie optreedt waarin dit document niet voorziet. In dat
geval zal de aanname op basis van expert judgement van Nelen & Schuurmans gedaan
worden op basis van de door de gemeente beschikbaar gestelde data. Deze aannames
worden met de gemeente kortgesloten.

2.1

Aangeleverde gegevens
De schematisatie wordt opgesteld met behulp van de aangeleverde gegevens.
Onderstaande gegevens/documenten zijn door de gemeente Zundert aangeleverd:
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Sufhyd- en Kikkerbestanden van het vrijverval- en drukrioleringsstelsel
ESRI Shapefiles van het vrijverval- en drukrioleringsstelsel
Waterverbruik (3 CSV bestanden)
Neerslagdata
Overzicht gemalen en overstorten
Gemaalpaspoorten
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen)
BRK (Basisregistratie Kadaster)

In de gemeente Zundert wordt van de onderstaande kernen de riolering gemodelleerd:
›
›
›
›
›

Achtmaal
Klein Zundert
Rijsbergen
Zundert
Wernhout
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2.2

Overzicht beschikbare systeemkenmerken
In deze paragraaf staat een overzicht van de beschikbare systeemkenmerken. In de hierna
volgende paragrafen staat beschreven welke aannames we doen als er gegevens
ontbreken.

2.2.1

Bemalingsgebieden
Tabel 2.1 Bemalingsgebieden

Kern

Bemalingsgebied

Type stelsel

Opmerkingen

Achtmaal

Achtmaal Centrum

Gemengd/RWA

Wegen op RWA

Achtmaal Zuid

Gemengd/RWA

Wegen op RWA, in De Biezen wegen
en panden op RWA. DWA afvoer
onder vrijverval, zonder kleppen.

Kapellekesstraat

Gemengd

Knip tussen Kapellekesstraat en
Centrum bij put K0240. Met
inbreiding RWA/DWA (afvoer onder
vrijverval, zonder kleppen)

Centrum

Gemengd

Deels gescheiden bij Weidepracht.
DWA afvoer onder vrijverval, zonder
kleppen.

Den Hooiberg

Gemengd

Met inbreiding IT-RWA/DWA (afvoer
onder vrijverval, zonder kleppen)

De Waterman

VGS

Industriegebied Noord. RWA en DWA
komen uit in aparte ontvangstkelders.

Hofdreven

Gescheiden

Lagenuitsebaan

Gescheiden

Leijakker

VGS

Rijsbergen Centrum

Gemengd

Oude Baan

Gemengd

Wernhout Centrum

Gemengd

Met inbreiding RWA/DWA

Beekzicht

VGS

RWA en DWA komen uit in aparte
ontvangstkelders.

De Ambachten

Gemengd

Deels afgekoppeld naar RWA

De Berk

Gemengd

Deels afgekoppeld naar RWA

De Schakel

Gemengd

Het Laar

Gescheiden

Molenzicht

Gescheiden

Zandakker

Gescheiden

Zundert Centrum

Gemengd

Klein
Zundert

Rijsbergen

Wernhout

Zundert
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Gestuwd, met inbreiding ITRWA/DWA (afvoer onder vrijverval,
zonder kleppen), incl Lange reep
(voert onder vrijverval af)

Met inbreiding RWA/DWA (afvoer
onder vrijverval, zonder kleppen)
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2.2.2

Stelselkenmerken
Bij het opstellen van het model gaan we uit van de gegevens die door de gemeente zijn
aangeleverd. Omdat er soms meerdere datasets zijn per stelselkenmerk, beschrijven we
welke datasets wel en niet in de benodigde databehoeften voorzien.
Van de gegevens van de datasets die deels aan de databehoefte voldoen, wordt
aangegeven welke informatie ontbreekt. Waar in de onderstaande tabellen een @-teken
staat, ontbreken de gegevens en doen we een aanname conform Paragraaf 2.2.7.

2.2.3

Gemalen per kern
Het volgende bestand is gebruikt voor de inventarisatie van de informatiebehoefte van
gemalen, te weten:
•
•

Telecontrolnet
“SAM Gemalen.xls”

Gemalen zijn niet gevonden in de sufhyd (“Zundert.hyd”) en/of het Kikkerbestand.

Tabel 2.3 Gemalen Achtmaal
Bemalingsgebied

Omschrijving

Putcode

Aanslagpeil

Afslagpeil

Capaciteit
3

[m NAP]

[m NAP]

[m /u]

Bestemming
(rwzi /
putcode)

Opmerking

Waterschapsgemaal

Achtmaal
Centrum

Van
Lanschotstraat

A0010

10.35

9.62

95

W0970

Achtmaal Zuid

Molenweg

A0870

11.30

10.87

18

A0010

Afslagpeil

Capaciteit

Tabel 2.3 Gemalen Wernhout
Bemalingsgebied

Omschrijving

Putcode

Aanslagpeil

3

[m NAP]

[m NAP]

[m /u]

Bestemming
(rwzi /
putcode)

Wernhout
Centrum

23 – Werrnhoutseweg P1

W0010

7.80

7.60

259

Z1680

Oude Baan

17 – Oude baan P1

W0605P

8.60

8.10

58

W0320

Oude Baan

17 – Oude baan P1+2

W0605P

8.90

8.60

116

W0320
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Tabel 2.2 Gemalen Zundert
Bemalingsgebied

Omschrijving

Putcode

Aanslagpeil

Afslagpeil

Capaciteit

[m NAP]

[m NAP]

[m3/u]

Bestemming
(rwzi /
putcode)

De Ambachten

07 Fazantstraat

Z2408P

8.20

7.60

110

Z1858

Centrum

Waterschaps
gemaal Pomp
1

Z0010

7.50

6.30

850

RWZI

Centrum

Waterschaps
gemaal Pomp
1+2

Z0010

7.75

6.31

990

RWZI

Beekzicht

31 –
Beekzicht
DWA

Z9800

6.62

5.50

45

Z1628

Beekzicht

31 –
Beekzicht
RWA

Z9800

6.72

5.60

15

Z1628

Oude Baan

17 – Oude
Baan

W0605
P

8.60

8.10

58

W0320

De Berk

03 –
Berkenring
Pomp 1

Z4395

0.90

0.50

108

Z5800

De Berk

03 –
Berkenring
Pomp 1+2

Z4395

1.30

0.51

216

Z5800

Zandakker

26 –
Zandakker

Z9460

8.50

8.15

54

Z7360

De Schakel

12 – De Brug
44

K0150

0.60

0.25

4

Z5900

Molenzicht

32 –
Molenzicht

Z9871G

10.00

9.45

255

RWZI

Het Laar

18 –
Hofdreef
Pomp 1

Z7575

5.77

5.22

25

Z0000

Het Laar

18 –
Hofdreef
Pomp 1+2

Z7575

6.30

5.77

50

Z0000
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Tabel 2.3 Gemalen Klein Zundert
Bemalingsgebied

Omschrijving

Putcode

Aanslagpeil

Afslagpeil

Capaciteit

[m NAP]

[m NAP]

[m3/u]

Bestemming (rwzi /
putcode)

Kapellekesstraat

11 – KleinZundertseweg

K0200

6.95

6.55

4

Z5900

Centrum

20 –
Schoolpad

K0910

7.46

6.85

86

RWZI

Opmerking

Tabel 2.4 Gemalen Rijsbergen
Bemalingsgebied

De Waterman

Omschrijving

Putcode

Aanslagpeil

Afslagpeil

Capaciteit
3

[m NAP]

[m NAP]

[m /u]

Bestemming
(rwzi /
putcode)

21 – De Waterman
DWA

R2500P

4.10

3.40

7

R1370

21 – De Waterman
RWA

R2500P

4.60

3.90

7

R1370

De Laquiten

14 – De
Laguitensebaan
(sportpark)

R2018P

6.54

5.54

11

R1002

Leijakker

05 – De Gouweberg
(Leijakker) DWA

R0542P

5.15

4.75

18

R1002

Leijakker

05 – De Gouweberg
(Leijakker) RWA

R0542P

5.40

4.85

6

R1002

Den Hooiberg

27 – Den Hooiberg
(De Ramen)

R0216P

5.55

5.15

54

R1038

Hofdreven

08 – Hofdreven DWA

R2582P

0.50

0.20

25

R2600

Rijsbergen
Centrum

Waterschapsgemaal
P1

R1440P

3.10

1.45

920

RWZI

Rijsbergen
Centrum

Waterschapsgemaal
P1+2

R1440P

3.8

2.10

1125

RWZI

2.2.4

Opmerking

Overstorten
Met betrekking tot overstorten zijn de volgende bestanden gevonden:
•
•
•

“Zundert.hyd”
“Overstorten.pdf”
“SAM Overstorten.xlsx”

Overstorten zijn niet gevonden in het Kikkerbestand. Het sufhyd bestand wordt in het
geval van overstorten als basis genomen. Deze wordt aangevuld met gegevens uit
“Overstorten.pdf” (namelijk drempelhoogte en drempelbreedte). De gegevens over interne
en externe overstorten zijn overgenomen uit het bestand “SAM Overstorten.xlsx”. Er
komen vijf putcodes overeen van “Zundert.hyd” met “Overstorten.pdf” en “SAM
Overstorten.xlsx”.
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Tabel 2.2 Overstorten Zundert
Bemalingsgebied

Omschrijving

Putcode

Drempelhoogte

Drempelbreedte

(m NAP)

(m)

De Ambachten

Leeuwerikstraat

Z2480U

9.75

1.50

De Berk

Berkenring

Z4140

8.85

1.50

Centrum

Oude
Gasthuisstraat

Z0000

8.95

3.60

Centrum

Wildertsedijk

Z1210

9.00

4.80

Opmerking

Stort over
op RWA

RWA
overstort

Tabel 2.63 Overstorten Rijsbergen
Bemalingsgebied

Omschrijving

Putcode

Drempelhoogte

Drempel-

Opmerking

breedte (m)

(m NAP)
De Waterman

Waterman

R2561

6.78

1.00

Den Hooiberg

De Raaiberg

R0586I

7.40

2.90

Stort over
naar RWA
Leijakker

Leijakker

De Polder

R0594

7.03

2.70

Is RWA
overstort

Centrum

Hogestraat

R1456I

6.80

0.80

Stuwput

Centrum

Lagestraat

R1512I

6.20

1.00

Stuwput

Centrum

Ettenseweg

R1412I

6.40

2.00

Stuwput

Centrum

Gommerstraat 1

R1384I

7.20

0.80

Stuwput

Centrum

Gommerstraat 2

R1078I

7.95

0.80

Stuwput

Centrum

Kap. Nijsstraat

R1094I

8.69

1.00

Stuwput

Centrum

Kerkakkerstraat

R1032I

8.60

1.00

Stuwput

Centrum

Oranjestraat

R1368I

7.15

1.00

Stuwput

Centrum

Oranjestraat

R1366I

7.40

1.00

Stuwput

Centrum

St. Bavostraat

R1503I

6.80

2.00

Stuwput
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Tabel 2.64 Overstorten Wernhout
Bemalingsgebied

Omschrijving

Centrum

Putcode

Naast de BBL

Drempelhoogte

Drempelbreedte

(m NAP)

(m)

W0580

9.89

0.80

Putcode

Drempelhoogte

Drempelbreedte

(m NAP)

(m)

K0200

7.80

1.60

Putcode

Drempelhoogte

Drempelbreedte

(m NAP)

(m)

12.27

0.30

Opmerking

Tabel 2.65 Overstorten Klein Zundert
Bemalingsgebied

Omschrijving

Kapellekesstraat

Achter het gemaal

Opmerking

Tabel 2.66 Overstorten Achtmaal
Bemalingsgebied

Omschrijving

Zuid

2.2.5

Van gemengd naar
RWA

A1145

Opmerking

Naar A1140
met
terugslagklep

Randvoorzieningen
Telecontrolnet en de ‘gemalen’ mappen bevatten gegevens over randvoorzieningen. In de
Sufhyd en het Kikkerbestand zijn geen gegevens over randvoorzieningen opgenomen. In
dit geval is gekozen voor de gegevens uit:
•
•
•

Telecontrolnet
Gemaalmappen
“Overstorten.pdf”

Tabel 2.8 Randvoorzieningen BBL De Egelantier – De Berk Zundert
Waarde

Interne drempel

Opmerking
Z5544I

Hoogte (m NAP)

8.26

Breedte (m)

5.00

Externe drempel

Z5546U

Hoogte (m NAP)

8.18

Breedte (m)

5.00
3

Totale volume (m )

1392

Capaciteit gemaal (m3/uur)

40
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Tabel 2.9 Randvoorzieningen De Schakel
Waarde
Kern

Zundert

Interne drempel 1

K0010I

Hoogte (m NAP)

9.38

Opmerking

Breedte (m)

Interne drempel 2

K1555

Hoogte (m NAP)

8.90

Breedte (m)

5

Interne drempel 3

K0050I

Hoogte (m NAP)

8.40

Breedte (m)

2

Externe drempel

K0070U

Hoogte (m NAP)

7.60

Breedte (m)

Doorlaat rond 125

1.84
3

Totale volume (m )

255 +350 = 605

325 meter rond 1000
35 meter 5000 x 2000

Capaciteit gemaal (m3/uur)

60,5

Voert af op persleiding naar Z5900,
capaciteit is aanname

Tabel 2.11 BBL Wernhoutseweg 151 – Wernhout Centrum
Waarde

Interne drempel

W0245

Hoogte (m NAP)

10.1

Breedte (m)

2

Externe drempel

W0255

Hoogte (m NAP)

9.65

Breedte (m)

1.5

Totale volume (m3)

Opmerking

40
3

Capaciteit gemaal (m /uur)

4
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Tabel 2.12 Randvoorzieningen Kapellekesstraat – Klein Zundert Centrum
Waarde
Putcode

Opmerking

K1001

Interne drempel

K1001

Hoogte (m NAP)

9.20

Breedte (m)

5.00

Externe drempel

K1003P

Hoogte (m NAP)

7.50

Breedte (m)

5.00

Totale volume (m3)

240
3

Capaciteit gemaal (m /uur)

22

Tabel 2.13 Randvoorziening De Risten - Rijsbergen
Waarde
Putcode

Opmerking

R1432_2

Interne drempel
Hoogte (m NAP)

5.17

Breedte (m)

6.00

Externe drempel

R5005

Hoogte (m NAP)

4.35

Breedte (m)

6.00

Totale volume (m3)

509
3

Capaciteit gemaal (m /uur)

Lengte: 30 meter

58

Tabel 2.14 BBL Van Lanschotstraat – Achtmaal Centrum
Waarde
Putcode

Opmerking

A0110

Interne drempel
Hoogte (m NAP)

12.15

Breedte (m)

5

Externe drempel
Hoogte (m NAP)

12.15

Breedte (m)

5
3

Totale volume (m )

909

Capaciteit gemaal (m3/uur)

18
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2.2.6

Uitlaten
Er zijn twee bestanden met uitlaten gevonden, namelijk:
•
•

“Zundert.hyd” (39 uitlaten)
“RIOOLPUT.shp” (44 uitlaten)

De buitenwaterstanden zijn afkomstig uit “RIOOLPUT.shp”.
Buitenwaterstand wordt afgeleid uit de gegevens van waterschap Brabantse Delta
Tabel 2.7 Uitlaten Rijsbergen
Bemalingsgebied

Omschrijving

Putcode

De Waterman

De Waterman

R2563Y

Laguitensebaan

Laguitensebaan

R2597Y

Leijakker

De Polder

R0596Y

Leijakker

‘t Hofke

R0539

Leijakker

Finéstraat

R0614Y

Den Hooiberg

Parc Tichelt

R3420Y

Centrum

BBL De Risten

R5006Y

Centrum

Brandslootpad oost

R1696Y

Centrum

Brandslootpad west

R1660Y

Centrum

Bungalowpark

R14064U

Centrum

Koutershof

R1658Y

Centrum

Aa of Weerijs

R4064Y

Centrum

Warande

R1808Y

Centrum

Lange Reep

R3500Y

Hofdreven

Hofdreven

R2591Y

Opmerking

Tabel 2.17 Uitlaten Klein Zundert
Bemalingsgebied

Omschrijving

Putcode

Kapellekesstraat

RWA Achter nummer 12

K1745Y

Kapellekesstraat

Na overstort

K0200

Centrum

BBL Kapelekesstraat

K1003P

Centrum

Weidepracht

K1606U

Centrum

Achter parkje

K1685Y
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Tabel 2.15 Uitlaten Zundert
Bemalingsgebied

Omschrijving

Putcode

De Ambachten

Grote Heistraat

Z2555Y

De Ambachten

Grote Heistraat

Z3116Y

De Ambachten

Parkietstraat

Z3480Y

De Ambachten

Leeuwerikstraat

Z2568Y

De Berk

Hazelaartje

Z5740

De Berk

OVS Berkenring

Z4180Y

De Berk

BBL en RWA uitlaat

Z5580Y

Beekzicht

Beekzicht

Z9695Y

Centrum

OVS Wildertsedijk

Z1240Y

Centrum

Oude Gasthuisstraat

Z8015Y

Centrum

Jules de Korteweg

Z5945Y

Zandakker

Beeklaan

Z9345Y

De Schakel

Uitlaat BBB De Schakel

K0080Y

Molenzicht

Molenzicht

Z9890Y

Molenzicht

Molenzicht

Z9874Y

Molenzicht

Molenzicht

Z9866Y

Het Laar

Hofdreef

Z7660Y

Het Laar

Hofdreef

Z7680Y

Het Laar

Hofdreef

Z7695Y

Het Laar

Hofdreef

Z7640Y

Het Laar

Hofdreef

Z7595Y

Het Laar

Het Laar

Z7620Y

Het Laar

Hofdreef

Z7600Y

Het Laar

Meirseweg

Z9027Y

Het Laar

Meirseweg

Z9015Y

Het Laar

Het Laar

Z7710Y

Het Laar

Het Laar

Z7750Y

Het Laar

Het Laar

Z7755Y

Het Laar

Het Laar

Z7830Y

Het Laar

Het Laar

Z7840Y

Het Laar

Het Laar

Z7825Y
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Tabel 2.17 Uitlaten Wernhout
Bemalingsgebied

Omschrijving

Putcode

Centrum

BBL

W0265Y

Centrum

Weimerpad

W1150

Centrum

Overstort Wernhoutseweg?

W0590Y

Bemalingsgebied

Omschrijving

Putcode

Centrum

Biezen

A0517Y

Centrum en Zuid RWA

Buntweg-oost

A0208Y

Centrum en Zuid RWA

Buntweg-west

A0217Y

Centrum

BBL Van Lanschotstraat

A0140U

Tabel 2.17 Uitlaten Achtmaal
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2.2.7

Systeemtechnische gegevens en aannames
In de volgende tabel wordt per systeemkenmerk, de eerste dataset, tweede dataset en
eventuele aanname beschreven. In eerste instantie zal uitgegaan worden van dataset 1,
ontbrekende gegevens worden zo mogelijk overgenomen uit dataset 2. Voor gegevens die
in beide datasets ontbreken wordt een aanname gedaan.
Tabel 2.18 Systeemtechnische gegevens en aannames

Object

Eigenschap

Noodzakelijk?

Dataset 1

Dataset 2

Putten

Locatie putten

Ja

“Zundert.hyd”

“RIOOLPUT.shp”

Hoogte maaiveld

Ja

“Zundert.hyd”

“RIOOLPUT.shp”

Aanname AHN-2

Materiaal

Ja

“Zundert.hyd”

“RIOOLPUT.shp”

Aanname beton

Breedte/diameter
putbodem

Ja

“Zundert.hyd”

“RIOOLPUT.shp”

Vorm put

Ja

“Zundert.hyd”

“RIOOLPUT.shp”

Aanname vierkant

Niveau onderkant put

Ja

“Zundert.hyd”

“RIOOLPUT.shp”

Aanname laagste BOB

Locatie

Ja

“Zundert.hyd”

“Riolen.shp”

BOB begin- en
eindpunt

Ja

“Zundert.hyd”

“Riolen.shp”

Aanname o.b.v. BOK of expert
judgement

Lengte

Ja

“Zundert.hyd”

“Riolen.shp”

Aanname putafstand

Type leiding

Ja

“Zundert.hyd”

“Riolen.shp”

Aanname expert judgement

Materiaal

Ja

“Zundert.hyd”

“Riolen.shp”

Aanname beton i.c.m. expert
judgement

Diameter

Ja

“Zundert.hyd”

“Riolen.shp”

Aanname 300 mm i.c.m.
expert judgement

Vorm profiel

Ja

“Zundert.hyd”

“Riolen.shp”

Aanname rond

Aanslagpeil

Ja

“SAM
Gemalen.xls”

--

Aanname 20 cm boven
putbodem

Afslagpeil

Ja

“SAM
Gemalen.xls”

--

Aanname 10 cm boven
putbodem

Capaciteit gemengd

Ja

“SAM
Gemalen.xls”

--

DWA (obv i.e. en v.e.b) +
poc 0,7 mm/uur

Capaciteit DWA

Ja

“SAM
Gemalen.xls”

--

Capaciteit HWA (bij
VGS)

Ja

“SAM
Gemalen.xls”

--

Capaciteit BBB/BBL

Ja

“SAM
Gemalen.xls”

--

Leidingen

Gemalen
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Aanname 0,8 m x 0,8 m

obv i.e. en v.e.b

poc 0,3 mm/uur

In 10 uur leeg
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Object

Eigenschap

Noodzakelijk?

Overstort

Drempelhoogte

Ja

Overstortbreedte

Ja

Afvoerend oppervlak

Ja

--

Aanname expert judgement

Ja

“2018-12-27
Waterverbruik
2/3/8.csv”

Aanname expert judgement

Hoeveelheid
bedrijfsafvalwater

Ja

“2018-12-27
Waterverbruik.cs
v”

Aanname expert judgement

VGS verbindingen

Ja

--

Aanname expert judgement

Belasting

DWA productie

Overige

2.2.8

Dataset 1

Dataset 2

Als niet aangeleverd

“Zundert.hyd”

“Overstorten.pdf.
”

Aanname expert judgement

“Zundert.hyd”

“Overstorten.pdf.
”

Aanname expert judgement

Meetgegevens
Meetgegevens

Opmerking

Rioolgemaal (niveaumeting, debietmeting)

Inloggegevens voor telemetrie zijn aangeleverd

Neerslag

Nationale RegenRadar

2.3

Belasting afvoerend oppervlak

2.3.1

Bepalen oppervlak
Neerslag die op daken valt wordt rechtstreeks aan het riool gekoppeld. Overige neerslag
infiltreert of stroomt over het maaiveld, waarbij het van het lokale hoogteverloop afhangt
of het water de riolering bereikt.
Het dakoppervlak wordt bepaald uit de BAG. Op basis van de AHN wordt per dak bepaald
of het dak vlak of hellend is.

2.3.2

Koppelen afvoerend dakoppervlak
Als de gemeente gegevens heeft over welke BAG panden aan welk type stelsel is
gekoppeld, wordt deze gebruikt. Zo niet, dan wordt er een aanname gedaan. Daken
worden gekoppeld aan de dichtstbijzijnde leiding binnen een zoekradius van 50 meter.
Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan RWA boven Gemengd als beide typen binnen 50
meter gevonden worden.
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2.4

Belasting droogweerafvoer

2.4.1

Huishoudelijk afvalwater
Gemeente Zundert heeft per adres jaarverbruik van drinkwater aangeleverd. Elk adres
wordt aan de dichtstbijzijnde gemengde of DWA leiding binnen 50 meter, met een
voorkeur voor DWA als beide typen leidingen binnen de zoekradius gevonden worden.
›

2.4.2

DWA verloop is variabel over de dag met een huishoudelijk afvalwater verloop

Grote lozers
Ardo (Beekzicht 13) is een grote lozer die gemiddeld zo’n 450.000 m3 op jaarbasis loost op
het vrijverval stelsel van Zundert.

2.4.3

Drukriolering
Van panden die dichter bij een persleiding liggen dan bij een ander type leiding wordt
aangenomen dat deze op de persleiding is aangesloten. De DWA-productie van deze
panden wordt direct op de inprikput gekoppeld als lateraal debiet.
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3

Integraal 3Di model

3.1

Inleiding
Een integraal 3Di model rekent in één tijdstap verschillende type waterstromingen door.
Het integrale 3Di-model van de gemeente Zundert zal uit de volgende componenten
bestaan (Figuur 3-1):
›
›
›
›

Inloopcomponent (0D)
Rioleringscomponent (1D)
Oppervlaktewatercomponent (1D/2D)
Terreincomponent (2D)

Figuur 3-1 Het integrale 3Di model voor gemeente Zundert bestaat uit een inloopcomponent,
rioleringscomponent, oppervlaktewatercomponent en maaiveldcomponent

In de volgende paragrafen staan de componenten nader beschreven.

3.2

Inloopcomponent

3.2.1

Hybride
De inloop van hemelwater wordt ‘hybride’ toegepast. Hybride inloop van hemelwater is
een combinatie tussen inloop in de riolering via de regenpijpen van daken en via
oppervlakkige afstroming over maaiveld. De neerslag die op gerioleerde daken valt,
stroomt geforceerd in conform het NWRW-inloopmodel (0D inloopcomponent - Paragraaf
3.2.2). De neerslag die op het overige oppervlak valt stroomt via het terreinmodel (2D
maaiveldcomponent – Paragraaf Error! Reference source not found.) af, en komt (mogelijk)
in de riolering terecht of stroomt (mogelijk) af naar het oppervlaktewater.
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3.2.2

NWRW-inloopmodel
De inloopcomponent maakt gebruik van het neerslag-afvoer verloop volgens het NWRWinloopmodel (Figuur 3-2).

Figuur 3-2 Het uitgangspunt voor de inloopcomponent is het NWRW inloopmodel

Het model vertaalt neerslag naar rioolinloop, waarbij het rekening houdt met
oppervlakteberging, verdamping, infiltratie en afstroming. Hierbij gelden de volgende
uitgangspunten:
›

Verdamping wordt berekend aan de hand van KNMI gemiddelden, zowel tijdens
de bui als tijdens droge perioden

›

De verhard oppervlakken zijn geclassificeerd volgens de huidige 12 typeringen
van het NWRW model (Tabel 3-1, volgende pagina).

Voor het gebiedsmodel van Zundert wordt enkel gebruik van het NWRW-inloopmodel
voor het type ‘Dak’. Het overige terrein loopt via het 2D maaiveldmodel af.
3.2.3

Droogweerafvoer
Voor het DWA verloop van huishoudelijk afvalwater geldt:
›

3.3

DWA verloop is variabel over de dag, met een totaal van 120 l/(i.e. * dag).

Rioleringscomponent
De rioleringscomponent (1D) berekent het hydraulisch functioneren van het stelsel. Het
berekent waterstanden, debieten en stroomsnelheden van kunstwerken, leidingen en
putten. Verschillende type leidingen worden onderscheiden zoals DWA, RWA en
gemengde leidingen. Ook worden de kunstwerken in de riolering meegenomen in de
schematisatie, zoals overstorten, gemalen, doorlaten en uitlaten.
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Tabel 3-1 De 12 typeringen uit het NWRW model

3.4

Type oppervlak

Type afstroming

Afstromingsvertraging (min-1)

Oppervlakte
berging (mm)

Infiltratie
ja/nee

Gesloten verhard

Hellend

0.5

0.0

nee

Gesloten verhard

Vlak

0.2

0.5

nee

Gesloten verhard

Vlak uitgestrekt

0.1

1.0

nee

Open verhard

Hellend

0.5

0.0

ja

Open verhard

Vlak

0.2

0.5

ja

Open verhard

Vlak uitgestrekt

0.1

1.0

ja

Dak

Hellend

0.5

0.0

nee

Dak

Vlak

0.2

2.0

nee

Dak

Vlak uitgestrekt

0.1

4.0

nee

Onverhard

Hellend

0.5

0.0

ja

Onverhard

Vlak

0.2

2.0

ja

Onverhard

Vlak uitgestrekt

0.1

4.0

ja

Terreincomponent
De 2D terreincomponent beschrijft het neerslag-afvoer proces. De stroming van water over
het maaiveld volgt de bekende continuïteits- en momentum vergelijkingen. Het water
wisselt in beide richtingen uit met de oppervlaktewater- en rioleringscomponent. Op basis
van gegevens over hoogte, bodem en landgebruik wordt infiltratie en (weerstand in)
stroming maaiveld berekend.
Het 2D-terreinmodel wordt als volgt opgebouwd uit de meerdere bronbestanden:
Hoogtekaart
›

Voor het genereren van de hoogtekaart wordt de gefilterde AHN2 gebruikt. De
hoogtekaart is op een resolutie van 0,5m x 0,5m beschikbaar. Het basisbestand van
het AHN2 is echter niet geheel vlakdekkend. Op locaties van bijvoorbeeld gebouwen,
bruggen, tunnels en water is geen data beschikbaar. Omdat er met hybride inloop
wordt gerekend, worden de panden verwijderd uit het rasterbestand. Voor de overige
NODATA rastercellen is de AHN2 dicht geïnterpoleerd (Figuur 3-3).
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›
Figuur 3-3. Gedetailleerde hoogtekaart

Landgebruik
De door Nelen & Schuurmans samengestelde landgebruikskaart wordt gemaakt op basis
van de BAG, de Top10NL, het CBS Bodemgebruik, Basisregistratie Gewaspercelen en
OpenStreetMap. Door deze te combineren ontstaat een kaartlaag met een resolutie van
0,5 x 0,5 meter (Figuur 3-4). Deze kaart wordt gebruikt voor het bepalen van de
maaiveldparameters weerstand en infiltratie.

Figuur 3-4. Gedetailleerde landgebruikskaart

Bodem
De bodemkaart is gebaseerd op de BOFEK2012. Deze kaart bevat informatie over de
bodemkenmerken in landelijk gebied. Voor stedelijk gebied is deze kaart dicht
geïnterpoleerd. Na interpolatie ontstaat er een kaartlaag met een resolutie van 0,5 x 0,5
meter die nodig is voor bepaling van de maaiveldparameter infiltratie (Figuur 3-5).
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Figuur 3-5 Gedetailleerde bodemkaart

Deze bronbestanden worden door ons vertaald naar de volgende modelinvoerbestanden:
Weerstandsraster
Het weerstandraster (Figuur 3-6) beschrijft per pixel de hydraulische ruwheid, die wordt
gebruikt bij het oplossen van de ‘De Saint-Venant’ vergelijkingen. Binnen deze
vergelijkingen wordt één term gewijd aan de momentum verliezen als gevolg van wrijving.
De Manning ruwheid coëfficiënten zijn de kalibratieparameters welke het effect van de
ruwheid bepalen op de berekening. Hoe hoger de parameter, des te hoger het effect van
deze ruwheid.

Figuur 3-6 Weerstandsraster voor 3Di model
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Infiltratieraster
De infiltratiesnelheid is een constante snelheid waarmee oppervlaktewater in de bodem
infiltreert, dit water ‘verdwijnt’ uit het model, aangezien de bodem-/grondwaterprocessen
niet worden meegenomen. Deze infiltratiesnelheid is per pixel opgegeven in het
infiltratieraster (Figuur 3-7). Als het regent, infiltreert al het water over de hele rekencel. Als
het stopt met regenen infiltreert er alleen nog water in de pixels waarin het water kan
infiltreren. Voor het water dat op het maaiveld staat wordt de infiltratie per subgridpixel
uitgerekend.

Figuur 3-7 Infiltratieraster voor 3Di model

Het infiltratieraster wordt automatisch gegenereerd met behulp van landgebruik en
bodemsoort van het gebied. De waardes zijn bepaald door het bodemgebruik te
converteren naar een maximale infiltratiesnelheid en deze te vermenigvuldigen met de
doorlatendheid op basis van de landgebruikskaart.
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Rekenrooster
De resolutie van het rekenrooster wordt bepaald op basis van het optimum in
nauwkeurigheid en rekensnelheid. Voor het model van Zundert wordt gekozen voor de
kleinste resolutie van 10 m in stedelijk gebied en rond alle 1D-elementen, met een
vergroving naar maximaal 80 m.
Uitwisseling
Het maaiveld wisselt water uit met de riolering en vice versa. De uitwisseling vindt alleen
plaats bij gemengde en regenwaterleidingen, aangezien hier kolken aanwezig zijn die
zorgen voor de uitwisseling. In het model vindt uitwisseling plaats wanneer de waterstand
boven de kolkhoogte is. We nemen aan dat deze 15 cm onder de opgegeven puthoogte is.
Bij uitlaten vindt er uitwisseling plaats tussen het riool en oppervlaktewater. Hier vindt de
uitwisseling plaats op bob-hoogte.

3.5

Oppervlaktewatercomponent
De oppervlaktewatercomponent wordt meegenomen in het 2D terreinmodel. Kunstwerken
die bepalend zijn voor de afvoer van water (zoals duikers) worden expliciet als 1D
elementen opgenomen in de schematisatie.
De ligging van watergangen wordt uit de BGT gehaald. Water wordt in het hoogteraster
80 cm onder het streefpeil gelegd.
Met het initieel waterstandsraster wordt de waterstand conform gegevens van Waterschap
Brabantse Delta opgenomen als uitgangspunt.
Duikers, stuwen en gemalen worden als 1D-elementen aan het model toegevoegd.
Hiervoor maken we gebruik van data die beschikbaar is via de open data portal van
Waterschap Brabantse Delta. De eigenschappen van de duikers, stuwen en gemalen zijn
niet allemaal bekend. In dat geval worden aannames gedaan.
Duikers
Duikers zijn bij het waterschap bekend als lijngegevens. Bij het ontbreken van gegevens
worden uitgegaan van een ronde duiker met een diameter van 600 mm, waarvan
tweederde onderwater ligt. Als afvoercoëfficiënt wordt 0,8 aangehouden.
Stuwen
Stuwen zijn bij het waterschap bekend als puntgegevens. Voor 3Di moeten deze punten
worden verlijnd.
Bij het ontbreken van gegevens worden uitgegaan van een stuw met een kruinbreedte van
2 m. Voor de kruinhoogte wordt de hoogste waterstand aangehouden. Als
afvoercoëfficiënt wordt 0,8 aangehouden.
Randvoorwaarden
Aan de rand van het modelgebied nemen we 1D-randvoorwaarden op qua waterstand.
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3.6

Koppeling 0D-1D-2D
Alle componenten kunnen volledig uitwisselen. Het rioleringsmodel wordt belast met 0Dinloop (DWA en RWA) en met 2D-inloop (RWA). Als het stelsel overbelast is dan ontstaan
er overstorten naar het oppervlaktewater en treedt er mogelijk water-op-straat op. Het
water kan ook op maaiveld komen te staan doordat het niet de riolering of het
oppervlaktewater in kan stromen. Ook kan het water op de ene locatie uit de riolering of
het oppervlaktewater treden, afstromen via maaiveld en op een andere locatie weer in de
riolering of in het oppervlaktewater lopen.
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4

Modelcontrole en validatie

4.1

Modelcontroles
Bij Nelen & Schuurmans wordt een model standaard gecontroleerd aan de hand van een
aantal testsommen. De volgende controleberekeningen worden uitgevoerd:

4.1.1

Geen belasting
Bij deze berekening is er geen belasting van afvalwater en neerslag. Hierbij wordt
gecontroleerd op de volgende zaken:

4.1.2

›

Geen stroming door gemengde of DWA-leidingen

›

Geen stroming aan einde van berekening door RWA-leidingen

›

Geen water op straat

›

Geen gemalen actief

›

Geen overstorten actief

›

Het water in watergangen blijft op peil

Droogweersituatie
Bij deze berekening is er geen belasting van neerslag. Hierbij wordt gecontroleerd of er
geen water op straat optreedt en geen overstorten plaatsvinden. Hiermee worden
bijvoorbeeld losliggende stelsels, onjuiste drempelhoogtes of foutieve pompcapaciteiten
opgespoord:

4.1.3

›

Geen water op straat

›

Geen overstorten actief

›

Geen stroming door RWA-leidingen

›

Het water in watergangen blijft op peil

Lichte bui
Bij deze berekening wordt het stelsel getest volgens een referentiestelsel. Er wordt een bui
van 0,5 mm/uur opgedrukt. Gemalen worden vaak ontworpen om een bui van 0,7
mm/uur weg te kunnen pompen. Losliggende stelsels, verkeerde pompcapaciteiten of
foutief ingevulde maaiveldhoogtes worden zo opgespoord. Hierbij wordt gecontroleerd op
de volgende zaken:
›

Geen water op straat

›

Geen overstorten actief
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4.1.4

Ontwerpbui (21,6 mm in een uur)
Bij een ontwerpbui mag in geringe mate water op straat optreden. Alle overstorten moeten
actief zijn en alle pompen moeten draaien. De locaties waar water op straat optreedt, zijn
vaak de locaties die bij de gemeente al bekend staan als gevoelig voor wateroverlast.
Foutief ingevulde overstorthoogtes worden zo opgespoord.
Hierbij wordt gecontroleerd op de volgende zaken:

4.2

›

Water op straat mag beperkt optreden

›

Overstorten zijn actief

›

Gemalen draaien op volle capaciteit

Modelvalidatie
Voor de validatie van het model worden twee neerslaggebeurtenissen (lage en matige
intensiteit) doorgerekend. De modelresultaten worden vergeleken met de beschikbare en
gevalideerde metingen.
Voor de modelvalidatie zijn de volgende periode geselecteerd:
›
›

15 december 2019
21 december 2019

Voor de volgende locaties:
›
›
›
›
›

Klein Zundert – Gemaal Schoolpad K0910
Achtmaal – Waterschapsgemaal A0010
Wernhout – Centrum W0010
Rijsbergen – Waterschapsgemaal R1440P
Zundert – Waterschapsgemaal Z0010
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Bijlage I.

Kwaliteitscontrole

Om de gegevenskwaliteit te bepalen zijn de aangeleverde gegevens getoetst aan een
aantal betrouwbaarheidscriteria. Het kan hierbij gaan om ontbrekende waarden (-999) of
andere vreemde waarden. Het is niet meteen gezegd dat deze data niet kloppen, maar ze
zijn wel ‘verdacht’.
Hieronder zijn de gebruikte betrouwbaarheidscriteria vermeld. Indien een waarde
onvolledig of onzeker is, dan wordt er een aanname gedaan. De (incidenteel) gebruikte
aannames zijn terug te vinden in de uitgangspuntennotitie van de modelactualisatie.
Betrouwbaarheidscriteria
Bij de modelbouw zijn de gegevens van putten, leidingen, gemalen en overstorten getoetst
aan betrouwbaarheidscriteria. De gebruikte criteria per object staan in de onderstaande
tabellen. In de meegeleverde Excelbladen staan de bevinden van deze controles vermeld.
Put

Betrouwbaarheidscriteria

Identificatie

Unieke waarde

Vorm

Conform Sufhyd uitwisselformaat

Materiaal

Conform Sufhyd uitwisselformaat

Dimensie

>= 0,5 m en < 3 m

Maaiveldhoogte

Afwijking ten opzichte van AHN2: < 0,1 m

Putbodem

Afstand tussen maaiveld en putbodem: >= 0,8 m en < 3 m

Aantal verbonden leidingen

Put is minimaal met 1 en maximaal met 5 leidingen verbonden

Type verbonden leidingen

Gemengd en DWA is gekoppeld en
gemengd en RWA is gekoppeld

Leiding

Betrouwbaarheidscriteria

Type

Conform Sufhyd uitwisselformaat

Vorm

Conform Sufhyd uitwisselformaat

Materiaal

Conform Sufhyd uitwisselformaat

Diameter

< 2,5 m (behalve voor BBL/BBB)

Afschot

Gemengd/DWA < 1 : 10
RWA < 1 : 50
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BOB

BOB1 – BOB2: Verschil < 0,8 m

Dekking

> 0,5 m of < 8,0 m

Rioolgemaal

Betrouwbaarheidscriteria

Capaciteit

Niet getoetst

Aan- en afslagpeil

Aan – en afslagpeil: Verschil > 0,1 m ( of < 0,5 m = twijfelachtig)

Putbodem

Putbodem < afslagpeil

Overstort

Betrouwbaarheidscriteria

Drempelbreedte

Niet getoetst

Drempelhoogte

Voor interne overstorten: Tussen maaiveld en putbodem
Voor externe overstorten: Tussen maaiveld en streefpeil
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Bijlage II.

Addendum op UPN

Na het vaststellen van de uitgangspuntennotitie is de volgende informatie beschikbaar
gekomen:
Overstort in Achtmaal
In de uitgangspuntennotitie staat beschreven dat de overstort bij put A1145 in Achtmaal van
gemengd naar RWA overstort. Dit is incorrect. Het water stort van RWA naar gemengd over. Dit
is correct meegenomen in de modelschematisatie en de daaruit volgende resultaten.
Afvoer vanuit industriegebied Hazeldonk
Industriegebied Hazeldonk (aan de snelweg A16) voert af op gemaal Rijsbergen. De
pompcapaciteit van het gemaal is 75 m3/uur. Het gebied is in versimpelde vorm als verbeterd
gescheiden stelsel meegenomen in de modelschematisatie. Hierbij is een pompovercapaciteit
van 0,3 mm/uur en een berging van 4 mm aangenomen.
De informatie rondom industriegebied Hazeldonk is voor de analyses bekend geworden en
aangeleverd. Daarom is dit gebied meegenomen in de modelschematisatie en de daaruit
volgende resultaten.
Afvoer tussen Zundert en Rijsbergen
Tussen de kernen Zundert en Rijsbergen ligt een riooltransportleiding van waterschap Brabantse
Delta. Via deze leiding wordt het afvalwater van de kern Zundert onder vrijverval afgevoerd naar
het eindgemaal in Rijsbergen.
Het afvalwater uit het vrijvervalstelsel van Zundert stroomt via de gemaalput van
Waterschapsgemaal Zundert (Z0010) onder vrijverval de riooltransportleiding in. Bij een vulling
van 55%, gaat de schuif naar de vrijvervalleiding dicht en kan enkel met de pompen van het
gemaal worden afgevoerd naar Rijsbergen. Zodra de pompen weer afslaan (op 6,30 m NAP) gaat
de schuif weer open en is de afvoer weer volledig onder vrijverval.
De pompen prikken direct in op de riooltransportleiding, dus het water moet dezelfde hele route
afleggen. De riooltransportleiding eindigt aan de kant van Rijsbergen in een valput bij het
gemaal. Hierdoor komt het afvalwater uit Zundert weliswaar in aanraking met het afvalwater
van Rijsbergen, maar zal niet meer het stelsel van Rijsbergen instromen.
Gemaal Rijsbergen voert het water af naar de RWZI.
De informatie rondom de (werking van de) schuif is pas na de analyses bekend geworden en
aangeleverd. Daarom is dit niet meegenomen in de modelschematisatie en de daaruit volgende
resultaten. Bij de bespreking van de resultaten wordt deze informatie wel meegenomen.
Bergingscapaciteit BBL Van Lanschotstraat
In de UPN is een bergingscapaciteit van 909 m3 opgenomen. Uit de herberekening blijkt dit
slechts 190 m3 te zijn (rond 1500 over 108 meter met bovenkant buis onder drempels).
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Bijlage III. GWSW-nulmeting
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GWSW-nulmeting Zundert

Aan:

Stan Knijff
Gemeente Zundert
Project:

T0285

Betreft:

GWSW Nulmeting Zundert

Datum:

1-10-2019

Opgemaakt door:

Leendert van Wolfswinkel

Inleiding
Achtergrond
Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is de nieuwe Nederlandse standaard voor het definiëren
van rioleringsdata. Deze standaard is de afgelopen jaren ontwikkeld door Stichting Rioned. Meer informatie
over het GWSW is te vinden op:
›
›
›

www.riool.net/gegevenswoordenboek-stedelijk-water-gwswhttp://data.gwsw.nl
http://apps.gwsw.nl

Data die voldoet aan de GWSW standaard is makkelijker te gebruiken, uit te wisselen en te onderhouden. De
hier gepresenteerde nulmeting geeft aan in welke mate de rioleringsdata van de gemeente Zundert, zoals
aanwezig in het beheersysteem (Kikker) op 24 juli 2019, voldoet aan de GWSW-standaard.
Of data ‘voldoet aan de standaard’ hangt deels af van het gebruiksdoel. Rioleringsdata kunnen prima
bruikbaar zijn voor planvorming, maar tegelijk ongeschikt zijn voor hydraulische berekeningen of het
registeren van inspecties. De uitgevoerde nulmeting toetst de data aan de zogeheten conformiteitsklasse
Mds-Plan (Minimale Dataset voor Planvorming) en geeft inzicht of de datakwaliteit voldoende is voor het
maken van operationele plannen en het uitwisselen van basisgegevens. De nulmeting zelf is een
geautomatiseerde service die door Stichting Rioned wordt aangeboden. In deze memo wordt een interpretatie
van de resultaten van de nulmeting gegeven en worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de
verbetering van de data.

Doel
Het doel van de nulmeting is in beeld te brengen in welke mate de rioleringsdata in het beheersysteem van de
gemeente Zundert voldoet aan de GWSW-standaard voor planvorming en aanbevelingen te doen voor de
verbetering van de data.

Methode
Export uit Kikker
Op verzoek van gemeente Zundert is door RioolEnzo BV een export gemaakt uit Kikker in GWSW-OroX
formaat (een .ttl-bestand). Op dit bestand is één wijziging uitgevoerd om deze geschikt te maken voor de
nulmeting: Op regel 12 zijn in de bestandsverwijzing de spaties vervangen door lage streepjes (‘_’).

Nulmeting op apps.gwsw.nl
Het GWSW-OroX-bestand is geüpload naar de GWSW-server via apps.gwsw.nl. Daarna is een nulmeting
uitgevoerd aan de hand van de conformiteitsklasse Mds-Plan. De uitvoer van deze nulmeting is een CSVbestand, dat voor elke geïdentificeerde tekortkoming een regel bevat met:
›
›
›
›
›

Type melding, bijvoorbeeld: “Ontbrekende relatie hasAspect”.
Type object, bijvoorbeeld: “Put”.
Naam van het object, bijvoorbeeld “16495”.
Type aspect., bijvoorbeeld “Lengte put”.
Opmerking, bijvoorbeeld “Verplichte relatie hasAspect ontbreekt”.

Deze CSV bevat veel informatie, maar is nog niet makkelijk bruikbaar. De interpretatie van de meldingen
vergt veel kennis van het GWSW (zowel inhoudelijk als van de databasestructuur), de meldingen zijn niet
gekoppeld aan een GIS-object en het is niet eenvoudig te zien hoeveel problemen er per type zijn. Ook is niet
altijd duidelijk wat de benodigde vervolgactie is.

Ordenen van de resultaten
De meldingen uit de CSV zijn gecategoriseerd per type object (put, leiding, gemaal, overig) en type melding.
De meldingen zijn gekoppeld aan GIS-objecten. Hierdoor wordt duidelijk wat de kwaliteit is per type object
(bijvoorbeeld hoeveel % van de putten één of meer meldingen heeft). Hierdoor wordt ook duidelijk of de
verschillende meldingen over hetzelfde object of over verschillende objecten gaan en in welke delen van de
gemeente de problemen zich voordoen.

Vervolgacties
Per type melding is een actie geformuleerd om de datakwaliteit te verbeteren en de melding te verhelpen.
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Resultaten en aanbevelingen
Putten en overstorten
De datakwaliteit van de putten in de gemeente Zundert kent weinig ruimtelijke verschillen tussen de drie
woonkernen (Figuur 1-1). Daarnaast is het aantal meldingen voor bijna elke put hetzelfde. Alleen in de
kernen Zundert en Rijsbergen zijn er een aantal putten met een naar boven afwijkend aantal meldingen.

Figuur 1-1: Ruimtelijke verdeling van meldingen over putten die door de geautomatiseerde nulmeting worden gegeven

Er zijn geen putten die geheel voldoen aan Mds-Plan (
Tabel 1). Het percentage van de putten met één melding is bijna 100%.
Tabel 1: Aantal meldingen dat door de geautomatiseerde nulmeting wordt gegeven over putten en overstorten

Aantal meldingen Aantal putten

Percentage

0

0

0%

1

2.489

99,88%

2

2

0,08%

3

1

0,04%

Hieronder staat per type melding aangegeven om hoeveel putten het gaat en welke actie nodig is om de
datakwaliteit op orde te krijgen, gesorteerd op het aantal meldingen van die categorie.
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Materiaal van put is niet gespecificeerd
In het GWSW moet voor een put zijn opgegeven van welk materiaal deze is gemaakt, bijvoorbeeld ‘Beton’,
‘Metselwerk (baksteen)’, of ‘Polyvinylchloride’. In de dataset ontbreekt deze informatie voor alle 2.492 putten
(Tabel 2).
Tabel 2: Putten waarvan het materiaal niet is gespecificeerd

Type aspect

Type object

Materiaal Put

Inspectieput

Aantal
2.492

Aanbevolen acties:
›
›

Achterhaal het materiaal van de betreffende putten
Geef dit op in Kikker

Putten te groot of te klein
In het GWSW moet de grootte van een put (lengte en breedte) tussen de 300 en 4.000 mm liggen. In de
dataset komen 3 putten voor die groter zijn (Tabel 3).
Tabel 3: Putten waarvan de lengte en breedte te groot of te klein zijn

Type object

Probleem

Aantal

Inspectieput

Breedte > maximum

2

Breedte > maximum en lengte > maximum

1

Aanbevolen acties:
›
›
›

Controleer of de dimensies wellicht in cm zijn opgegeven in plaats van mm
Meet de putbreedte en -lengte opnieuw op
Herstel dit in Kikker

Type put niet voldoende gespecificeerd
Alle putten in de dataset zijn voldoende gespecificeerd omdat ze van het type Inspectieput zijn. Het is zeer
waarschijnlijk dat er andere typen putten (bijv. overstortputten) in de Kikker-database voorkomen, maar dat
deze niet als zodanig geëxporteerd zijn naar het .ttl-bestand. Van putten die in werkelijkheid geen
Inspectieput zijn, is nu niet duidelijk of deze voldoende gespecificeerd zijn.
Aanbevolen acties:
›
›

Achterhaal hoe het put-type van de betreffende putten juist wordt geëxporteerd
Verander waar nodig het type put in Kikker
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Leidingen
De datakwaliteit van de leidingen is goed voor alle kernen van de gemeente Zundert (Figuur 2-1, Figuur 2-2
en Figuur 2-3). Er zijn geen opmerkelijke ruimtelijke verschillen tussen de verschillende woonkernen in het
aantal meldingen.

Figuur 2-1: Ruimtelijke verdeling van meldingen over leidingen in Achtmaal

Van 95,84% van de leidingen is de data volledig op orde en 3,97% van de leidingen heeft slechts één
tekortkoming (Tabel 4).
Tabel 4: Aantal meldingen dat door de geautomatiseerde nulmeting wordt gegeven over leidingen

Aantal meldingen

Aantal leidingen

Percentage

0

2.487

95,84%

1

103

3,97%

2

5

0,19%

Hieronder staat per type melding aangegeven om hoeveel leidingen het gaat en welke actie nodig is om de
datakwaliteit op orde te krijgen, gesorteerd op het aantal meldingen van die categorie.
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Figuur 2-2: Ruimtelijke verdeling van meldingen over leidingen in Rijsbergen

Figuur 2-3: Ruimtelijke verdeling in meldingen over leidingen in Zundert
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Leiding is te lang
In het GWSW kan een leiding maximaal 75 meter lang zijn. In de dataset zijn 96 leidingen die langer zijn dan
75 m (Tabel 5).
Tabel 5: Te lange leidingen

Type object

Aantal

GemengdRiool

45

Hemelwaterriool

29

VrijvervalRioolleiding

3

Vuilwaterriool

19

Totaal

96

Aanbevolen acties:
›
›
›

Bepaal of de opgegeven lengte overeenkomt met de werkelijke lengte
Verbeter waar van toepassing de gegevens in Kikker
Als er leidingen zijn die daadwerkelijk langer zijn dan 75 m, moeten de criteria voor maximale lengte in
GWSW-Mds-Plan worden verruimd. Neem daarover contact op met Stichting Rioned.

Leiding is te kort
In het GWSW is de minimumlengte van een leiding 1 meter. In de dataset is er 1 leiding die korter is dan 1
meter (Tabel 6).
Tabel 6: Te korte leidingen

Type object

Aantal

Vuilwaterriool

Naam object

1 ZG30_GZ28

Aanbevolen acties:
›
›

Bepaal de werkelijke lengte van de betreffende leidingen
Geef deze op in Kikker

Leiding te hoog en/of breed
In het GWSW mag een leiding maximaal 4.000 mm breed en hoog zijn. In de dataset zijn twee leidingen
breder en/of hoger dan 4.000 mm (Tabel 7).
Tabel 7: Te hoge of te brede leidingen

Type object
VrijvervalRioolleiding

Aantal

Toelichting
2 Leidingen zijn te breed

Aanbevolen acties:
›
›

Bepaal de werkelijke hoogte en breedte van de betreffende leidingen
Geef deze op in Kikker
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Gemalen
Er zijn geen duidelijke ruimtelijke verschillen tussen de woonkernen in het aantal meldingen voor pompen en
gemalen (Figuur 3-1, Figuur 3-2 en Figuur 3-3).

Figuur 3-1: Ruimtelijke verdeling van meldingen over pompen en gemalen in Achtmaal

De datakwaliteit is voor geen van de pompen en gemalen volledig op orde (Tabel 8). Het overgrote deel heeft
één tekortkoming (80,77%) en de overige pompen en gemalen hebben twee tekortkomingen.
Tabel 8: Aantal meldingen dat door de geautomatiseerde nulmeting wordt gegeven over pompen en gemalen

Aantal meldingen

Aantal pompen/gemalen

Percentage

1

21

80,77%

2

5

19,23%

Type gemaal niet voldoende gespecificeerd
In het GWSW moet van gemalen worden aangegeven of het om een rioolgemaal of een pompunit
(Minigemaal) gaat. In alle 26 gevallen ontbreekt deze informatie (Tabel 9).
Tabel 9: Gemalen waarvan het type niet voldoende is gespecificeerd

Type object
Gemaal

Aantal
26

Aanbevolen acties:
›
›

Achterhaal het type van de betreffende gemalen
Geef dit op in Kikker

Memo

8

Figuur 3-2: Ruimtelijke verdeling van meldingen over pompen en gemalen in Rijsbergen

Figuur 3-3: Ruimtelijke verdeling van meldingen over pompen en gemalen in Zundert
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Gemalen zonder pomp
In het GWSW moet elke pompunit en elk rioolgemaal als onderdeel minimaal één pomp hebben. In de
dataset komen 5 gemalen voor zonder pompunit (Tabel 0). Het is mogelijk dat er op de locaties van deze
gemalen ook in werkelijkheid geen pomp aanwezig is. In dat geval zouden deze gemalen eigenlijk als putten
moeten worden geëxporteerd.
Tabel 10: Gemalen zonder pomp

Type object

Ontbrekende onderdeel

Gemaal

Pomp

Aantal
5

Aanbevolen acties:
›
›

Bepaal voor de betreffende gemalen welke pompen erbij horen
Geef dit op in Kikker

Pompen met een pompcapaciteit van 0
De pompcapaciteit van alle pompen is 0 l/s wat waarschijnlijk niet overeenkomt met de werkelijkheid. In het
GWSW is 0 l/s de minimale waarde voor de pompcapaciteit en daarom geeft de nulmeting geen melding.
Aanbevolen acties:
›
›

Bepaal de juiste pompcapaciteit van alle pompen in l/s
Verander dit in Kikker

Overig
Onbekende voorzetsels in de aspecten van objecten
Een aantal aspecten van bepaalde objecten zijn met het voorzetsel “http://sparql.gwsw.nl/kikker_vrij#” in het
.ttl-bestand terecht gekomen (Tabel 11). De nulmeting geeft hiervoor de foutmelding “Collectie-item
onbekend” omdat het voorzetsel niet wordt herkend.
Tabel 11: Objecten met onbekende aspecten

Type object

Type aspect

MateriaalLeiding

http://sparql.gwsw.nl/kikker_vrij#Beton

“

http://sparql.gwsw.nl/kikker_vrij#PVC

Aantal
2.014
581

VormBouwwerk

http://sparql.gwsw.nl/kikker_vrij#Rechthoekig

26

VormLeiding

http://sparql.gwsw.nl/kikker_vrij#Eivormig

30

“

http://sparql.gwsw.nl/kikker_vrij#Rechthoekig

“

http://sparql.gwsw.nl/kikker_vrij#Rond

2.563

VormPut

http://sparql.gwsw.nl/kikker_vrij#Rechthoekig

2.478

“

http://sparql.gwsw.nl/kikker_vrij#Rond

2

14

Aanbevolen acties:
›

Verwijder het voorzetsel “http://sparql.gwsw.nl/kikker_vrij#” in hierboven weergeven aspecten in Kikker
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Conclusie en aanbevelingen
De rioleringsdata in het beheersysteem van de Gemeente Zundert is met deze nulmeting getoetst aan het
GWSW. Voor deze studie is de data getoetst aan de minimale datasetvereisten voor planvorming (Mds-Plan)
zoals gedefinieerd in het Gegevenswoordenboek Stedelijk Waterbeheer (GWSW).
Op deze manier is inzicht gekregen in de datakwaliteit: welke omissies het vaakst voorkomen, hoe deze
omissies ruimtelijk verdeeld zijn en de welke verbeteringen nodig zijn. Het verbeteren van de datakwaliteit is
nuttig, omdat het processen (zoals planvorming, inspecties en hydraulische berekeningen ) waarvoor deze
data wordt gebruikt vergemakkelijkt.
Uit de analyse blijkt dat de data over 0% van de putten, 95,84% van de leidingen en 0% van de gemalen
conformeert aan Mds-Plan. We bevelen aan de datakwaliteit te verbeteren door in het beheersysteem de
informatie over de betreffende objecten te corrigeren, aan te vullen of verder te specificeren. Een deel van
deze informatie zal al beschikbaar zijn en een deel zal in het veld ingemeten moeten worden.
Daarnaast adviseren wij om te onderzoeken wat er misgaat bij het exporteren van de putten uit Kikker naar
een .ttl-bestand, en de benodigde aanpassingen te doen om het probleem te verhelpen. Wanneer de putten
op de juiste wijze worden geëxporteerd geeft de nulmeting een stuk meer informatie over de datakwaliteit.
Het is mogelijk dat tijdens de bovengenoemde verbeterslag blijkt dat de gegevens in het beheersysteem wel
correct zijn, maar de conformiteitsklasse Mds-Plan te strenge eisen stelt aan de data. Als dit voorkomt, kan dit
doorgegeven worden aan Stichting Rioned, zodat zij dit kunnen aanpassen in het GWSW/Mds-Plan.
Aanbevolen wordt om na bovengenoemde dataverbetering de toetsing aan Mds-Plan te herhalen. Het
verbeteren van datakwaliteit is een iteratief proces. De gecorrigeerde dataset zal weer op kwaliteit getoetst
moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het toekennen van informatie over een pomp aan een pompunit: als
dit is gedaan, is nog niet bekend of de eigenschappen van de pomp voldoen aan de eisen die worden gesteld
vanuit het Mds-Plan.
Tot slot wordt aanbevolen om na de verbeterslag aan de hand van Mds-Plan, de datakwaliteit verder te
verbeteren op basis van toetsing aan de andere conformiteitsklassen die recentelijk zijn vastgesteld.
Voorbeelden hiervan zijn Mds-Proj voor inspecties en reinigingen, of GWSW-Hyd voor hydraulische
berekeningen.
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Bijlage IV. Modelvalidatie
Om de betrouwbaarheid van het model te beoordelen hebben we deze doorgerekend met een
daadwerkelijk gevallen neerslaggebeurtenis (d.d. 10 april 2018). De modelresultaten worden
vergeleken met de beschikbare en gevalideerde metingen.
Voor de volgende locaties is een validatie uitgevoerd:
›
›
›
›
›

Klein Zundert – Gemaal Schoolpad K0910
Achtmaal – Waterschapsgemaal A0010
Wernhout – Centrum W0010
Rijsbergen – Waterschapsgemaal R1440P
Zundert – Waterschapsgemaal Z0010

Hieronder staan de resultaten:

BRP+ Zundert | T0277 | 5-11-2019

43

De validatie van Achtmaal, Klein-Zundert en Wernhout is geslaagd.
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De verschillen tussen de gemeten en berekende waterstanden bij Rijsbergen en Zundert zijn
verklaarbaar op basis van de informatie die na de analyses beschikbaar is gekomen over de
riooltransportleiding tussen de beide gemalen. Op de volgende pagina staat een toelichting.
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In Zundert stijgt de waterstand in werkelijkheid zo hoog, omdat de schuif richting de
vrijvervalleiding sluit bij een bepaalde waterstand en de afvoer dan over wordt genomen door
een pomp. In het model zit deze schuif niet, waardoor het water onder vrijverval richting
Rijsbergen blijft gaan.
Deze andere afvoer/aanvoer en het verschil tussen de werkelijkheid en de schematisatie bij de
gemaalput van Rijsbergen is de verklaring voor het verschil tussen de gemeten en berekende
waterstand bij Rijsbergen.
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Bijlage V. Kenmerkenbladen
Worden als separat Excel-sheets opgeleverd.
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Bijlage VI. Stelselkaarten
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Bijlage VII. Oppervlakkenkaart
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Bijlage VIII. Inloop
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Inloop naar RWA
Inloop naar Gemengd
Grens bebouwde kom

Inloop naar RWA
Inloop naar Gemengd
Grens bebouwde kom

Inloop naar RWA
Inloop naar Gemengd
Grens bebouwde kom

Inloop naar RWA
Inloop naar Gemengd
Grens bebouwde kom

Inloop naar RWA
Inloop naar Gemengd
Grens bebouwde kom

Bijlage IX. Resultaten standaardbui08
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Duur water op straat bij een bui8 van 19.8 mm in een uur - Achtmaal
Legenda
Duur water op straat
1 - 15 min
15 - 30 min
30 - 60 min
1 - 2 uur
> 2 uur

2019-08-06 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Duur water op straat bij een bui8 van 19.8 mm in een uur - Klein Zundert
Legenda
Duur water op straat
1 - 15 min
15 - 30 min
30 - 60 min
1 - 2 uur
> 2 uur

2019-08-06 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Duur water op straat bij een bui8 van 19.8 mm in een uur - Rijsbergen
Legenda
Duur water op straat
1 - 15 min
15 - 30 min
30 - 60 min
1 - 2 uur
> 2 uur

2019-08-06 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Duur water op straat bij een bui8 van 19.8 mm in een uur - Wernhout
Legenda
Duur water op straat
1 - 15 min
15 - 30 min
30 - 60 min
1 - 2 uur
> 2 uur

2019-08-06 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Duur water op straat bij een bui8 van 19.8 mm in een uur - Zundert
Legenda
Duur water op straat
1 - 15 min
15 - 30 min
30 - 60 min
1 - 2 uur
> 2 uur

2019-08-06 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Bijlage X.

Resultaten T100
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Maximale waterdiepte bij een bui van 70 mm in een uur - Achtmaal
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Maximale waterdiepte bij een bui van 70 mm in een uur - Klein Zundert
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Maximale waterdiepte bij een bui van 70 mm in een uur - Rijsbergen
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Maximale waterdiepte bij een bui van 70 mm in een uur - Wernhout
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Maximale waterdiepte bij een bui van 70 mm in een uur - Zundert
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Bijlage XI. Resultaten T250
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Maximale waterdiepte bij een bui van 90 mm in een uur - Achtmaal
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Maximale waterdiepte bij een bui van 90 mm in een uur - Klein Zundert
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Maximale waterdiepte bij een bui van 90 mm in een uur - Rijsbergen
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Maximale waterdiepte bij een bui van 90 mm in een uur - Wernhout
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Maximale waterdiepte bij een bui van 90 mm in een uur - Zundert
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Bijlage XII. Resultaten T1000
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Maximale waterdiepte bij een bui van 160 mm in twee uur - Achtmaal
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Maximale waterdiepte bij een bui van 160 mm in twee uur - Klein Zundert
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Maximale waterdiepte bij een bui van 160 mm in twee uur - Rijsbergen
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Maximale waterdiepte bij een bui van 160 mm in twee uur - Wernhout
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Maximale waterdiepte bij een bui van 160 mm in twee uur - Zundert
Legenda
Maximale waterdiepte [m]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.23
0.27
0.3

2019-07-11 - T0277 - Nelen & Schuurmans

Bijlage XIII. Foto’s wateroverlast 19 juni
2019
Neerslagstatistieken in Wernhout
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Neerslagstatistieken in Zundert
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Weimerpad - Wernhout
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Burgemeester Mandersstraat - Zundert

BRP+ Zundert | T0277 | 5-11-2019

Wernhoutseweg - Zundert
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Onder de Mast - Zundert
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Elzenstraat - Zundert
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Esdoornstraat - Zundert
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Fazantstraat - Zundert
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Leeuwerikstraat - Zundert

64

