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1 Inleiding
1.1

Herinrichting Waalblok
Het Waalblok is een in omvang relatief kleine polder nabij de Delflandse kust, iets ten
noorden van ’s-Gravenzande. Het grootste gedeelte van de polder bestaat uit kassen. Zoals
in vele polders in Nederland is het in droge perioden noodzakelijk water aan te voeren en in
natte perioden water af te voeren. Aangezien polder Het Waalblok een relatief hoge
maaiveldligging heeft liggen de waterpeilen in de polder, in tegenstelling tot andere polders in
West-Nederland, boven het peil van Delflands boezem.
Mede naar aanleiding van de geplande herinrichting van het gebied worden de huidige en
toekomstige waterhuishoudkundige problemen in de polder nader bekeken. Het gaat daarbij
ondermeer om de overlast bij hevige neerslag in de laagst gelegen delen van de polder. De
herstructurering dient rekening te houden met deze vereisten vanuit het waterbeheer en de
verwachte ontwikkelingen in de toekomst.
Een van de onderzochte verbeteringen van het watersysteem Het Waalblok is extra
waterberging in de vorm van een kelder onder kassen.

1.2

Operationeel beheer bergingskelder
In een voorgaande studie van Deltares1 is het verschil bepaald in effectiviteit tussen de
bergingscapaciteit in een regenwaterkelder en die in een oppervlaktewaterkelder voor het
oplossen van een deel van de bergingsopgave (de 5000 m 3) in Het Waalblok. Onderdeel van
de studie is het vaststellen van de sturingsregels voor het operationele beheer van beide
typen.

Figuur 1.1

Aanleg bergingsvoorziening onder kassen (bron: Aqua Terra Nova)

Inmiddels is de bergingskelder opgeleverd. De definitieve dimensies van de kelder en de
detaillering van de inlaatconstructie liggen daarmee vast. Om praktische redenen wijkt de
maatvoering af van de waarden waarmee in de bovengenoemde simulatiestudie is gerekend.

1.

Deltares, 2009. Effectiviteit innovatief bergen Waalblok.
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Verder zijn ook de dimensies van waterlopen en kunstwerken waarvoor eerder aannamen
zijn gedaan vast komen te liggen (situatie na herstructurering). Het is nu van belang de
regeling van de schuif op de nieuwe situatie af te stemmen.
Hiertoe moet eerst het eerder gebruikte simulatiemodel worden aangepast aan de situatie na
herstructurering. Daarna moeten de sturingsregels worden ontwikkeld en afgestemd op deze
situatie. Hierbij speelt ook mee de interactie tussen de keldersturing en de aansturing van de
kunstwerken in de westelijke randsloot. Deze sturingsregels moeten goed op elkaar
aansluiten.
Naast het afstemmen van de regeling van de schuif op de nieuwe situatie wordt ook de optie
onderzocht om de kelder in te zetten als bergingskelder voor regenwater. Omdat nog niet
vaststaat hoe de kelder precies gaat worden gebruikt worden beide opties: berging van
regenwater en berging van oppervlaktewater bekeken. De keuze voor één van beide opties
hangt onder meer af van de mogelijkheden tot het juridisch borgen van vasthoudmaatregelen.
Hierover loopt nog een onderzoek binnen het waterschap. Binnen deze studie rekenen we
dus twee varianten door: bergen van oppervlaktewater en vasthouden van regenwater.

1.3

Doelstelling
Het doel van de studie luidt:
Het ontwerpen en optimaliseren van sturingsregels voor de regelbare kunstwerken in het
watersysteem van de polder Het Waalblok waarin de bergingsvoorziening wordt ingezet als
oppervlaktewaterberging. De sturing is daarbij gericht op het reduceren van hoge
waterstanden. Aanvullend wordt gekeken naar de reducerende invloed van het inzetten van
de kelder als ‘vasthoudkelder’.
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2 Aanpak
2.1

Beoordelingskader
Het hoofddoel van de sturing is het beperkten van het risico van wateroverlast in Het
Waalblok. We kijken daarom naar de afname van de kans van hoge waterstanden in het
watersysteem als gevolg van het inzetten van de bergingsvoorziening tijdens extreme
neerslag.

2.2

Werkwijze
Bij het afleiden van een optimale set sturingsregels voor het watersysteem Waalblok en het
bepalen van het effect van de vasthoudkelder zijn de volgende stappen doorlopen:
•
•
•
•
•
•

Inventarisatie en modellering referentiesysteem
Analyse functioneren referentiesysteem
Ontwerp sturingsregels
Optimalisering sturing bergingskelder
Effect sturing vasthoudkelder
Integrale analyse simulatieresultaten

Inventarisatie en modellering van het referentie systeem
Op basis van aangeleverde gegevens van het Waterschap wordt het huidige watersysteem in
Het Waalblok opnieuw geïnventariseerd en het bestaande model aangepast. Er wordt hierbij
gefocust op de wijzigingen die zijn doorgevoerd binnen het watersysteem na de herinrichting
van het gebied. Belangrijk is hierbij de uiteindelijke uitvoering en de werking van de
bergingskelder. Een aantal ontwikkelingen in het gebied zijn nog niet gerealiseerd maar
zullen op korte termijn worden uitgevoerd. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de
inventarisatie en zullen ook meegenomen worden in de referentiesituatie van deze studie.
Analyse functioneren referentiesysteem
Met het aangepaste SOBEK model van de referentiesituatie wordt een watersysteemanalyse
uitgevoerd die inzicht geeft in de werking van het watersysteem bij (extreme) afvoersituaties.
Daarnaast wordt onderzocht waar binnen Het Waalblok de kwetsbare plekken zich bevinden
met betrekking tot wateroverlast, veroorzaakt door inundatie vanuit de watergangen.
Ontwerp sturingsregels
Op basis van de uitgevoerde watersysteemanalyse wordt eerst het gewenste systeemgedrag
afgeleid voor extreme neerslagsituaties. Op basis van dit gewenst gedrag wordt een set
generieke sturingsregels afgeleid die door aanpassing van de sturingsparameters verder
kunnen worden geoptimaliseerd.
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Optimalisering sturing bergingskelder
Vervolgens worden die regels geoptimaliseerd aan de hand van simulaties met een
neerslagreeks. Omdat de focus ligt op de kans op hoge waterstanden wordt met langjarige
tijdreeksen gewerkt. Het gaat om een neerslagreeks2 van KNMI station Rotterdam van de
periode 1974 tot en met 2008. Deze neerslagreeks bestaat uit neerslaguurwaarden, zie
Figuur 2.1. Het resultaat is voor elke simulatie een langjarige waterstandsreeks.

Figuur 2.1

Neerslagreeks van Rotterdam van 1997 tot en met 2008, gebruikt voor de simulaties

De resultaten van de modelsimulaties worden geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Hierbij
worden de waterstandsreeksen via een nabewerking weergegeven in zogenaamde
waterstand-herhalingstijd grafieken.
Effect sturing vasthoudkelder
Vervolgens wordt aan de hand van simulaties het effcet van het gebruik van de kelder als
vasthoudkelder bepaald. Hierbij wordt eveneens gewerkt met de langjarige neerslagreeks. De
sturing van de kelder is nu niet kritisch zodat optimalisering van de sturingsparameters niet
noodzakelijk is. Wel is de effcetiviteit bepaald voor twee verschillende situaties: bij een
aangesloten glasoppervlak van 1.2 ha en bij een oppervlak van 10 ha.

Integrale analyse simulatieresultaten
In deze stap staat de vergelijking van de systeem performance bij de verschillende varianten
(referentiesituatie, sturingsvarianten bij oppervlaktewaterberging, glasoppervlakvarianten bij
vasthouden) centraal.

2.

Deze neerslagreeks is ook gebruikt voor het analyseren van verschillende varianten binnen de uitgevoerde studie
van Deltares in 2009.
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2.3

Uitgangspunten
Bij de SOBEK modelberekening wordt uitgegaan van een hoog belastingsscenario met
betrekking tot de bergende capaciteit van de particuliere gietwaterbassins. Dit scenario is in
overleg met Delfland vastgesteld. Er wordt van uitgegaan van een initieel verlies van 10 mm
waarna het regenwater dat afvoert van de daken van de kassen direct tot afvoer komt naar
het open water.
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3 Inventarisatie en modellering referentiesysteem
3.1

Beschrijving watersysteem
Het referentie watersysteem is het huidige watersysteem van Het Waalblok met daarbij
meegenomen enkele ontwikkelingen die op korte termijn zullen worden doorgevoerd. Figuur
3.1 geeft een overzicht van het watersysteem van Het Waalblok voor de referentiesituatie.
Het watersysteem bestaat uit twee peilgebieden. Het grootste deel van de polder heeft een
streefpeil van NAP + 0.25 m. In het westelijk deel van de polder ligt een klein laaggelegen
gebied met een lager streefpeil van NAP – 0.1 m.

Figuur 3.1

Referentie watersysteem Waalblok
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De westelijke randsloot vormt de voornaamste afvoerroute voor het overtollige regenwater.
Een beweegbare stuw scheidt het bovenstroomse deel van de westelijke randsloot met hoog
peil met het middelste deel met het lage peil. Circa 400 meter verder stroomafwaarts wordt
het water vervolgens weer opgepompt door een opvoergemaal van het lage peilgebied naar
het hoge peilgebied in de westelijke randsloot. Geheel benedenstrooms, in het noorden van
de polder, wordt het water door een beweegbare stuw afgevoerd uit de polder het Waalblok
richting de boezem.
Vlak voor de peilscheiding van het hoge peilgebied naar het lage peilgebied in de westelijke
randsloot ligt de nieuw aangelegde bergingskelder. Deze kelder heeft een bergend volume
van 5000 m 3. De kelder staat in verbinding met de westelijke randsloot via een
inlaatconstructie. De inlaat constructie bestaat uit een verticale schuif (onderlaat) met een
drempelhoogte van van NAP + 0.25 m. en een breedte van 1.5 m. De schuif staat standaard
dicht. Er stroomt altijd water over de schuif in de bergingskelder indien het waterpeil in de
westelijke randsloot boven de NAP +0.6 m. komt. Dit is om te voorkomen dat de kelder gaat
opdrijven. De schuif kan geheel naar boven worden getrokken waardoor er een inlaatopening
ontstaat van 1,5 m. bij 0,5 m. (b x h), zie Figuur 3.2.

Overzicht schets inlaatsituatie bergingskelder (HHS Delfland)

Foto inlaatschuif bergingskelder
Figuur 3.2
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Beweegbare stuw bij peilscheiding westelijke randsloot

Overzicht kunstwerken bij bergingskelder
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3.2

Sturing referentiesituatie
De sturing (het operationele beheer) van de referentiesituatie is gebaseerd op de huidige (of
geplande) werking van de regelbare kunstwerken. Het gaat om vier kunstwerken in de
westelijke randsloot (zie Figuur 3.3.):
1
2
3
4

Hoofdafvoerstuw gebiedsgrens Het Waalblok benedenstrooms (stuw 1)
Opvoergemaal
Peilscheidingsstuw westelijke randsloot (stuw 2)
Bergingskelder

Figuur 3.3

Overzicht regelbare kunstwerken

Operationele sturing bergingskelder Het Waalblok

9 van 43

1002519-001-ZWS-0002, 26 oktober 2010, definitief

Hoofdafvoerstuw Waalblok
De Hoofdafvoerstuw geheel benedenstrooms voert het water af uit Het Waalblok gebied. De
breedte van deze stuw is 1.5 m en de drempelhoogte van deze stuw is NAP +0.05 m. Dit is
dus ook de minimale kruinhoogte als de stuw geheel gestreken is. Het waterstandsmeetpunt
waarop de stuw automatisch regelt ligt direct bovenstrooms van de stuw.
Deze kantelstuw regelt zodanig dat de bovenstrooms waterstand zoveel mogelijk op een peil
van NAP + 0.25 m. wordt gehandhaafd.
Opvoergemaal
Het opvoergemaal pompt het water vanuit het lage peilgebied in het hoge peilgebied. De
maximum capaciteit van het opvoergemaal is 10 m 3 / min.
Het opvoergemaal wordt zodanig gestuurd dat de bovenstrooms waterstand (lage peilgebied)
zoveel mogelijk wordt gehandhaafd op NAP -0.1 m.
Peilscheidingsstuw westelijke randsloot
De kantelstuw nabij de bergingskelder scheidt in de westelijke randsloot het bovenstroomse
hoge peilgebied van het lage peilgebied. De kantelstuw heeft een breedte van 1.5 m en een
drempelhoogte van NAP +0.05 m. Dit is dus ook de minimale kruinhoogte als de stuw geheel
gestreken is.
De stuw wordt zodanig gestuurd dat de waterstand bovenstrooms zoveel mogelijk wordt
gehandhaafd op NAP + 0.25m.
Inlaatschuif en gebruik bergingskelder
De inlaatschuif bij de bergingskelder regelt de instroom van oppervlaktewater vanuit de
westelijke randsloot naar de kelder. De bovenkant van de schuif ligt op NAP + 0.6 m. De
breedte van de openingshoogte boven de schuif is 1.5 m. en de openingshoogte boven de
schuif is 0.15 m (zie ook Figuur 3.2). Wanneer de schuif gesloten is keert deze het water tot
een hoogte van NAP + 0.6 m. Stijgt het water boven dit niveau, dan stroomt het over de
schuif heen de kelder binnen.
In de referentiesituatie is de schuif gesloten.
In de referentiesituatie is 1.2 hectare glasoppervlak aangesloten op het gietwaterbassin. Dit
bassin loopt bij extreme neerslag over in de bergingskelder.
De bergingskelder wordt geleegd door een pomp met een capaciteit van 3.6 m 3/min. Het
leegpompen van de kelder start pas nadat de waterstand bovenstrooms van de inlaat tot
onder de NAP + 0.28 m is gezakt. Een volle bergingskelder (5000 m 3) wordt in circa 24 uur
leeggepompt.
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3.3

Mutaties SOBEK model
Het uitgangsmodel voor de berekeningen binnen deze studie is het SOBEK-CF-RR model dat
gebuikt is bij de Deltares 2009 studie. Zowel het neerslagafvoer deel van het model (RR) als
het hydraulische deel van het model (CF) is voor deze studie aangepast. Zie voor details van
deze aanpassing Bijlage A.
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4 Analyse functioneren referentiesysteem
Met het aangepaste SOBEK model voor Het Waalblok is een beknopte watersysteemanalyse
uitgevoerd voor extreme neerslagsituaties. Deze watersysteemanalyse geeft inzicht in de
werking van het watersysteem bij (extreme) afvoersituaties en brengt de kwetsbare plekken
in beeld met betrekking tot wateroverlast als gevolg van inundatie vanuit de watergangen.
4.1

Extreme bui
Voor de watersysteemanalyse is gebruik gemaakt van een extreme (historische) bui met een
totaal volume van 85.5 mm en een piek volume van 18.8 mm per uur, zie Figuur 4.1. Deze
bui is doorgerekend met het SOBEK model en vervolgens zijn de maximale waterstanden
geanalyseerd.

Figuur 4.1

Extreme neerslagbui gebruikt voor watersysteemanalyse
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4.2

Berekende waterstanden
Zijaanzichten van de belangrijkste afvoerroutes in het watersysteem van Het Waalblok, met
daarin weergegeven de maximaal optredende waterstanden berekend met het SOBEK
model, geven een goed beeld van de afvoerknelpunten bij extreme situaties.
Het zijaanzicht van de afvoerroute via de westelijke randsloot (Figuur 4.2) geeft duidelijk een
aantal afvoerknelpunten weer. Het belangrijkste knelpunt is het opvoergemaal tussen het
lage en het hoge peilgebied. De capaciteit van het opvoergemaal blijkt onvoldoende te zijn
om het aanvoerende water in het lage peilgebied gelijktijdig op te malen. Hierdoor loopt het
lage peilgebied vol en stijgt de waterstand zelfs tot boven de benedenstroomse waterstand
(van het hoge peilgebied). De grote aanvoer van water in het lage peilgebied wordt voor een
groot deel veroorzaakt door de bovenstroomse afvoer die via het lage peilgebied loopt. Zodra
de bovenstroomse waterstand boven de peilscheidingsstuw uit komt stroomt er water in het
lage peilgebied. Door de beperkte afvoercapaciteit van het opvoergemaal stijgt vervolgens
ook in het lage peilgebied de waterstand tot boven de peilscheidingsstuw. De
peilschedingsstuw ‘verdrinkt’, waadoor er geen sprake meer is van twee verschillende
peilgebieden.
Geheel benedenstrooms zorgt de hoofd afvoerstuw ook voor een aanzienlijke stremming.
Ondanks de beweegbare kruinhoogte van de stuw zorgt vooral de beperkte breedte (1.5 m)
voor extra opstuwing. De duiker onder Arendsduin is ruim gedimensioneerd en geeft slechts
een kleine opstuwing.

opvoergemaal
peilscheidingsstuw

Figuur 4.2

hoofd afvoerstuw
duiker Arendsduin

Zijaanzicht lengteprofiel westelijke randsloot met de maximale berekende waterstanden uit de
watersysteemanalyse

Het zijaanzicht van de afvoerroute via de Monsterse weg (Figuren 4.2 en 4.3) toont een
aantal afvoerknelpunten die worden veroorzaakt door de stremmende werking van duikers.
Langs deze afvoerroute liggen veel duikers. Twee duikers blijken echter een relatief kleine
doorstoomopening te hebben wardoor de afvoer wordt gestremd en de waterstanden
aanzienlijk worden opgestuwd.
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hoofd afvoerstuw

Figuur 4.3

Zijaanzicht lengteprofiel Monsterse met de maximale berekende waterstanden uit de
watersysteemanalyse

4.3

Inundatiekaarten referentiesituatie
Op basis van de berekende maximum waterstanden is een inundatiekaart gemaakt (zie
Figuur 4.4b) om de kwetsbare gebieden binnen Het Waalblok in beeld te brengen. Hiervoor
zijn de met het model berekende maximale waterstanden ruimtelijk geïnterpoleerd (zie Figuur
4.4a) en vervolgens vergeleken met de maaiveldhoogte op basis van het AHN (Bijlage E).
Het ruimtelijke beeld van de geïnterpoleerde waterstanden over het gebied binnen Het
Waalblok (Figuur 4.4., links) laat duidelijk de locaties zien van de eerder besproken
afvoerknelpunten zien. De scherpe overgangen kleur bij de watergangen markeren grote
verschillen in waterstanden veroorzaakt door stremmingen in de afvoer.
De inundatiekaart (Figuur 4.4b) geeft de kwetsbaarheid weer van Het Waalblok voor
wateroverlast door extreme neerslag. Duidelijk is zichtbaar dat het lage peilgebied het meest
kwetsbaar is. Dit wordt veroorzaakt door de lagere maaiveldligging in dit gebied in combinatie
met de hoge optredende waterstanden veroorzaakt door beperkingen in de afvoer.
Het lage peilgebied fungeert tijdens extreme situaties als een ‘put’ voor de afvoer van het
bovenstrooms gebied waaruit het water niet snel genoeg kan worden weggepompt door het
opvoergemaal.
De overige kwetsbare gebieden liggen in het bovenstrooms deel van Het Waalblok waar
afvoerstremming zorgt voor hoge waterstanden.
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Figuur 4.4a en b

SOBEK modeluitkomsten. 4.5 a (links): Ruimtelijke geïnterpoleerde waterstanden ten opzichte
van NAP. 4.5 b (rechts): inundatiediepte (waterstand ten opzichte van maaiveld)
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5 Ontwerp sturingsregels
5.1

Doel van sturing
Het doel van de sturing is het maximaal verlagen van hoge waterstanden tijdens extreme
neerslag in het watersysteem Het Waalblok.

5.2

Regelbereik stuurbare kunstwerken
De regelmacht van het watersysteem in Het Waalblok (= de mate waarin het gewenste
systeemgedrag ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd) bepaalt de mate waarin het doel
kan worden gerealiseerd. Deze regelmacht is ondermeer afhankelijk van de
systeemcapaciteiten en de locatie en het regelbereik van de stuurbare kunstwerken.
In het onderstaande wordt hierop nader ingegaan.
Hoofdafvoerstuw benedenstrooms
De hoofdafvoerstuw benedenstrooms stuurt de afvoer uit het Waalblok gebied. De laagst
mogelijke stuwstand ligt op NAP + 0.05 m.
Opvoergemaal lage peilgebied
Het opvoergemaal van het lage peilgebied stuurt de afvoer uit het lage peilgebied. Het
gemaal kan aan of uit worden gezet. De pompcapaciteit bedraagt 10 m 3/min.
Peilschedingsstuw westelijke randsloot
De peilscheidingsstuw stuurt de afvoer uit het uit het bovenstrooms hoge peilgebied naar het
lage peilgebied. De minimale stuwstand ligt op NAP +0.05 m en de maximale stuwstand ligt
op NAP +0.85 m.
Inlaat bergingskelder
De inlaat van de bergingskelder stuurt de afvoer uit het bovenstrooms hoge peilgebied naar
de bergingskelder. De inlaatschuif heeft een drempelhoogte van NAP +0.25 m en een
maximale openingshoogte van 0.5 m.
Tabel 5.1 geeft een inventarisatie van de regelbare kunstwerken en hun functie binnen het
watersysteem van Het Waalblok.
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Tabel 5.1

Regelmacht kunstwerken watersysteem Het Waalblok

kunstwerk
Hoofdafvoerstuw
benedenstrooms
Opvoergemaal lage
peilgebied
Peilscheidingsstuw
westelijke randsloot

Inlaat
bergingskelder

5.3

functie
Stuurt de afvoer uit
Waalblok
Stuurt de afvoer uit
het lage peilgebied
Stuurt de afvoer van
bovenstrooms hoge
peilgebied naar het
lage peilgebied
Stuurt van de afvoer
van bovenstrooms
hoge peilgebied naar
de bergingskelder

sturingsactie
Aanpassen
kruinhoogte stuw
Aan-/uitschakelen
gemaal
Aanpassen
kruinhoogte stuw

regelbereik
NAP + 0.05 0.85 m
0 - 10 m3/min

Optrekken
inlaatschuif

NAP +0.25 0.75 m

NAP + 0.05 0.85 m

Gewenst systeemgedrag
Algemeen
De watersysteemanalyse, beschreven in hoofdstuk 3 heeft enkele knelpunten in het
watersysteem van Het Waalblok in kaart gebracht waarvan de invloed op het systeemgedrag
via aanpassing van de sturing mogelijk kan worden beperkt.
Bij de sturing in de referentiesituatie leidt extreme neerslag tot een relatief zware belasting
van het lage peilgebied. De waterstandsverhogingen ten (opzichte van het streefpeil) in het
lage peilgebied zijn groter dan die in het hoge peilgebied. De sturing van Waalblok valt uiteen
in twee hoofdpunten: ten eerste het maximaliseren van de afvoer uit Waalblok en ten tweede
een optimale verdeling van water over de ‘compartimenten’.
Maximaliseren afvoer Waalblok
Om de afvoer vanuit Waalblok te maximaliseren moet de Hoofdafvoerstuw tijdig worden
verlaagd. In de referentiesituatie wordt dit gedaan op basis van waterstandsmeting direct
bovenstrooms van de stuw. Een betere optie is sturing op basis van de waterstand verder
bovenstrooms. Hier zijn de waterstanden voor wat betreft het hoge peilgebeid maximaal.
Bovendien treden de verhogingen hier vaak als eerste op.
Bij een verhoging van de waterstand boven streefpeil moet de kruinhoogte van de stuw
verlaagd worden, en wel tot een zodanige hoogte zodanig dat het juiste verhang wordt
gecreëerd om de bovenstroomse waterstanden terug op streefpeil te brengen.
Ruimtelijk verdelen overtollig water
De sturing moet daarom zo worden aangepast dat tijdens (extreme) afvoersituaties
waterstanden meer in gelijke mate stijgen. Figuur 5.1 toont dit principe van ‘gelijke
vullingsgraad’ dat moet leiden tot een betere ruimtelijke verdeling van de inundatiekans.
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huidig systeemgedrag
geen gelijke peilstijgingen

gewenst systeemgedrag
gelijke peilstijgingen

peilverhoging

peilverhoging
peilverhoging

streefpeil

streefpeil

peilverhoging

streefpeil
stuw

Figuur 5.1

streefpeil
stuw

Huidig systeemgedrag (links) versus het gewenst systeemgedrag (rechts)

In het onderstaande wordt beschreven hoe het gewenste systeemgedrag wordt vertaald naar
de diverse lokaties.
De peilscheidingsstuw
De kruinhoogte van de stuw moet dus reageren op waterstanden in het lage en hoge
peilgebied. Als de waterstandsverhoging (tov streefpeil) in het lage peilgebied hoger is dan
moet de kruinhoogte omhoog. Is de waterstandsverhoging kleiner dan moet de stuw omlaag.
Opvoergemaal lage peilgebied
Uit de analyse van de referentiesituatie blijkt het opvoergemaal dat het overtollige water
vanuit het lage peilgebied afvoert een groot knelpunt te zijn. Een gelijke verdeling van water
betekent dus lokaal een maximaliseren van de afvoer vanuit het lage peilgebied.
Inlaat bergingskelder
Het laatste middel om de waterverdeling over de peilvakken gunstig te beïnvloeden en
daarmee de maximale waterstanden te reduceren is het aanspreken van de berging in de
kelder onder de kassen. De inlaat van die bergingskelder dient op het juiste moment te
worden geopend om optredende waterstanden maximaal te verlagen. Dit moment (en de
informatie die daarvoor nodig is) wordt bepaald aan de hand van simulaties met verschillende
instellingen van de sturingsregels voor de kelder. Voor het bepalen van de opening van de
inlaatschuif wordt in principe gekeken naar de waterstand nabij de inlaat van de kelder.
5.4

Sturingsregels
De sturingsregels leggen het verband tussen gemeten variabelen en de sturingsacties. Bij de
sturing van Waalblok zijn dat relaties tussen gemeten waterstand(en) en de sturingsacties
zoals beschreven in Tabel 5.1. In het onderstaande worden de sturingsregels beschreven.
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hoofdaf voerstuw
benedenstr ooms

opvoergemaal
lage peilgebied

h2

h3
peilscheidingsstuw
wes telijke r ands loot

inlaat

h4

ber gings kelder

h1

Meetpunten sturingsvariabelen

Figuur 5.2
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Hoofdafvoerstuw benedenstrooms
Stuurbare grootheid: kruinhoogte hk
Iedere tijdstap wordt hk opnieuw bepaald op basis van h1 volgens:
hkt+1 = hkt + (0.25 – h1t)
waarin:
hkt: kruinhoogte op tijdstip t [m NAP]
h1t: waterstand bij meetpunt h1 op tijdstip t [m NAP]
Opvoergemaal lage peilgebied
Stuurbare grootheid: afvoer opvoergemaal (vaste capaciteit)
De afvoer wordt als volgt gestuurd:
als (h2t > -0.08) dan gemaal aan, gemaal blijft aan tot (h2t < -0.12)
waarin:
h2t: waterstand bij meetpunt h2 op tijdstip t [m NAP]
Het opvoergemaal heeft één capaciteit en functioneert bij zowel alledaagse als extreme
situatie op gelijk wijze.
Peilscheidingsstuw westelijke randsloot
Stuurbare grootheid: kruinhoogte hk
Iedere tijdstap wordt de kruinhoogte van de stuw opnieuw bepaald op basis van h3 en h4
volgens de regel:
hkt+1 = hkt + (h3t - (-0.1)) - (h4t - 0.25)
Wanneer de waterstandsverhoging boven streefpeil bovenstrooms hoger is dan
benedenstrooms wordt de stuw verlaagd. Wanneer de verhoging benedenstrooms hoger is
gaat de stuw omhoog.
Inlaat bergingskelder
Stuurbare grootheid: opening schuif
De schuif wordt open en dicht gestuurd op basis van de waarden van h3 en h4 volgens de
regel:
als het maximum (h3t - 0.10, h4t - 0.25) > x dan schuif open.
waarin:
x: de opgeven waarde van de maximale waterstandsstijging t.o.v. streefpeil waarbij
de schuif wordt open gezet.
Als of bovenstrooms of benedenstrooms de waterstandsverhoging de waarde x overschrijdt,
wordt de schuif van de inlaatkelder geopend.
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6 Optimaliseren sturing bergingskelder
Resultaten
Voor de optimalisatie van de sturing zijn drie varianten doorgerekend met de langjarige
neerslagreeks (de tijdreekssimulaties):
1. huidige operationele sturingssituatie (referentie)
2. inlaatschuif open bij een waterstandsverhoging x van NAP + 0.25 m
3. inlaatschuif open bij waterstandsverhoging x van NAP + 0.45 m
De resultaten van de tijdreeksberekeningen zijn weergegeven in waterstandherhalingsgrafieken, zowel voor het hoge peilgebied, (Figuur 6.1) als voor het lage peilgebied
(Figuur 6.2).
waterstands-herhalingsgrafiek locatie hoog peilgebied
1.3

waterstand (m +NAP)

1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
1.0

10.0
herhalingstijden (jaren)
Optimalisatie sturing met inlaat bij pv+0.25
REFERENTIE

Figuur 6.1

100.0

Optimalisatie sturing met inlaat bij pv+0.45

Waterstands-herhalingsgrafiek optimalisatie sturing voor hoge peilgebied

waterstands-herhalingsgrafiek locatie laag peilgebied
1.5
1.3
waterstand (m +NAP)

6.1

1.1
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
-0.1
1.0

10.0
herhalingstijden (jaren)
Optimalisatie sturing met inlaat bij pv+0.25
REFERENTIE

Figuur 6.2

100.0

Optimalisatie sturing met inlaat bij pv+0.45

Waterstands-herhalingsgrafiek optimalisatie sturing voor lage peilgebied
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6.2

Analyse resultaten
Algemeen
De waterstand-herhalingsgrafieken laten de invloed zien van de sturing op het
systeemgedrag in het hoge en lage peilgebeid. Het gebruik van de extra berging in
combinatie met het vereffenende effect van de peilscheidingsstuw en de gemaximaliseerde
afvoer uit Het Waalblok leidt:
•

In het hoge peilgebeid tot een geringe verbetering (=verlaging van waterstanden) bij de
minder extreme buien en een geringe verslechtering bij meer extreme buien.
•
In het lage peilgebeid tot een sterke verbetering bij zowel minder extreme als extreme
buien
Omdat de verslechteringen veel kleiner zijn dan de verbeteringen is het nettoresultaat
positief.
Beperkte invloed sturing bij extremen
Bij de meest extreme neerslag (herhalingstijden groter dan 10 jaar) leidt de sturing niet tot
een significante verlaging van de maximum waterstanden, noch in het hoge als in het lage
peilgebied. De regelmacht is hiervoor te beperkt.
Optimalisering inzet kelder
In zowel het hoge als het lage peilgebied leidt snellere inzet van de kelder (x=0.25) tot lagere
maxima.
Ten behoeve van een nadere optimalisering van de x-waarde is voor een vijftal
neerslaggebeurtenissen de waterstandsstijging bepaald bij een inlaatgrens van 0.15 m en
0.35 m. Bij de gemiddelde en hevige buien blijkt het verlagend effect van de bergingskelder
het grootst bij een inzet bij 0.15 m. Deze lage inlaatgrens leidt echter tot een hoge
gebruiksfrequentie van de kelder. Bijlage E beschrijft de gemiddelde inzetfrequentie voor de
drie genoemde x-waarden. De berekeningen bevestigen verder de conclusie dat de
waterstandsreductie bij zeer extreme buien ongevoelig is voor de waarde van x.
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7 Effect sturing vasthoudkelder
Resultaten
Voor de inzet van de bergingskelder om regenwater vast te houden is naast de reeds
beschreven referentiesituatie (waarin water afstromend van een glasoppervlak van 1.2 ha via
een overstort op het kelderbassin kan worden geloosd) is een extra variant doorgerekend
waarbij het glasoppervlak wordt uitgebreid tot 10 ha. De waarde van 10 ha is door het
waterschap aangegeven als maximaal haalbare waarde. Omdat de inlaatschuif niet wordt
gebruikt (het water komt via de aangesloten daken) is optimalisering van de x-waarde hier
niet aan de orde.
De resultaten van de tijdreeksberekeningen zijn weergegeven in waterstandherhalingsgrafieken, zowel voor het hoge (Figuur 7.1) als voor het lage peilgebied (Figuur
7.2).
Bij hevige tot zeer hevige buien leidt de vasthoudberging tot reducties in waterstanden van 10
cm ten opzichte van de referentiesituatie. Grotere aangesloten oppervlakken zullen verdere
verlaging tot gevolg hebben.

waterstands-herhalingsgrafiek locatie hoog peilgebied
1.5
1.3
waterstand (m +NAP)

7.1

1.1
0.9
0.7
0.5
0.3
1.0

10.0
herhalingstijden (jaren)
10 ha glas gekoppeld aan kelder

Figuur 7.1

100.0
REFERENTIE

Waterstands-herhalingsgrafiek regen vasthoudkelder voor hoge peilgebied
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waterstands-herhalingsgrafiek locatie laag peilgebied
1.5

waterstand (m +NAP)

1.3
1.1
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
-0.1
1.0

10.0
herhalingstijden (jaren)
10 ha glas gekoppeld aan kelder

Figuur 7.2
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8 Oppervlaktewater- versus vasthoudberging
Figuur 8.1 en 8.2 tonen de effecten van extra vasthouden (10 ha) en bergen van
oppervlaktewater bij een grens inlaatwaarde van 0.25 en 0.45 ten opzichte van de referentie.,
voor het hoge en lage peilvak.

waterstands-herhalingsgrafiek locatie laag peilgebied
1.5
1.3

waterstand (m +NAP)

1.1
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
-0.1
1.0

10.0

100.0

herhalingstijden (jaren)

10 ha glas gekoppeld aan kelder
Optimalisatie sturing met inlaat bij pv+0.45
Figuur 8.1

Optimalisatie sturing met inlaat bij pv+0.25
REFERENTIE

Effecten van extra vasthouden (10 ha) en bergen van oppervlaktewater bij een grens inlaatwaarde van
0.25 en 0.45 ten opzichte van de referentie voor het lage peilgebied
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waterstands-herhalingsgrafiek locatie hoog peilgebied
1.5

waterstand (m +NAP)

1.3

1.1

0.9

0.7

0.5

0.3
1.0

10.0

100.0

herhalingstijden (jaren)

10 ha glas gekoppeld aan kelder
Optimalisatie sturing met inlaat bij pv+0.45
Figuur 8.2

Optimalisatie sturing met inlaat bij pv+0.25
REFERENTIE

Effecten van extra vasthouden (10 ha) en bergen van oppervlaktewater bij een grens inlaatwaarde van
0.25 en 0.45 ten opzichte van de referentie voor het hoge peilgebeid

Met betrekking tot het verschil tussen vasthouden en inlaten kan worden gesteld dat:
Beide type berging een duidelijke verbetering geven t.o.v. de referentie;
Dat de werking van vasthouden verschilt van die van bergen op het punt dat vasthouden
bij iedere bui gebeurt, ook bij de minder extreme buien, dit pakt soms gunstig uit en soms
minder gunstig. Bij de meest extreme bui uit de reeks is het effect minder gunstig. Hier
blijkt vasthouden minder effectief dan bergen. Dit is ‘toevallig’ en hangt samen met de (in
dit geval) ongunstige buivorm van twee gescheiden pieken (kameelvorm).
De directe vergelijking van de effectiviteit van beide bergingvormen is op basis van de
gepresenteerde resultaten in de figuren 8.1 en 8.2 lastig omdat bij de ‘vasthoudlijnen‘ het
nivellerende effect van de peilscheidingsstuw niet is meegenomen. Aangenomen mag
echter worden dat vasthouden in combinatie met de geoptimaliseerde sturing van de
kunstwerken in het watersysteem tot vergelijkbare resultaten zal leiden als bergen (in
combinatie met deze geoptimaliseerde sturing). De reden dat ze niet in combinatie zijn
doorgerekend ligt in het feit dat deze optie pas in de eindfase van dit onderzoek naar
voren kwam.
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9 Conclusies en aanbevelingen
Naar aanleiding van de struingsoptimalisatie:
De beschouwde sturing van de kunstwerken in het gebied Het Waalblok leidt tot een
sterke verbetering van het systeemgedrag
Door de beperkte regelmacht kan tijdens zeer extreme situaties niet worden voorkomen
dat grote waterstandsstijgingen optreden, met name in het lage peilgebied en in het
bovenstroomse deel van Het Waalblok.
Met betrekking tot het inzetten van de bergingskelder voor het vasthouden van regenwater:
Wanneer het op de kelder aangesloten glasoppervlak wordt uitgebreid tot 10 ha stijgt de
effectiviteit van de bergingskelder (als ‘vasthoudkelder’) aanzienlijk.
Vergroting van het aangesloten glasoppervlak zal verdere verbetering brengen.
Met betrekking tot de vergelijking bergingskelder vasthoudkelder:
•
•

Het effect van bergen is vergelijkbaar met dat van vasthouden
Wanneer de integrale sturing wordt gecombineerd met de uitgebreide vasthoudvariant
dan zal vasthouden naar verwachting het meest effectief zijn.
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A Mutaties SOBEK model
A.1

Aanpassingen neerslagafvoer model
De indeling van de neerslagavoergebieden is opnieuw bepaald aan de hand van de
kadasterkaart, Google Earth luchtfoto en op basis van kennis binnen het Waterschap. De
nieuwe indeling sluit, in tegenstelling tot de oude indeling, veel beter aan op de
perceelgrenzen. Dit is van belang omdat het grootste deel van de neerslagafvoer direct
afkomstig is van de daken van de kassen. Bij de nieuwe indeling is ook rekening gehouden
met de juiste afvoerlocaties van de percelen naar de open watergangen. In Figuur A.1 wordt
de nieuwe indeling ten opzichte van de oude indeling van de afvoergebieden weergegeven.

Figuur A.1

Oude (links) en nieuwe (rechts) indeling van de afvoergebieden in het SOBEK model
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Voor ieder deelgebied zijn opnieuw de grondgebruik types en bijbehorende oppervlakten
bepaald op basis van het LGN6. Bij de aanwezigheid van meerdere grondgebruik types per
deelgebied worden deze afzonderlijk gemodelleerd. Daarbij is met het oog op de
rastergrootte van het LGN6 een ondergrens gehanteerd van 1.25 ha.
Grondgebruikoppervlakken kleiner dan 1.25 ha zijn toegekend aan het oppervlak van het
maatgevende grondgebruik van het deelgebied.

Figuur A.2

Grondgebruikstypen in het Waalblok, links op basis van LGN6, rechts geactualiseerd en
vereenvoudigd tot de SOBEK grondgebruikstypen

Door de verfijning van het neerslagafvoermodel zijn in tegenstelling tot het uitgangsmodel, nu
ook enkele onverharde gebieden meegenomen in de modellering naast de verharde
gebieden en de glastuinbouw gebieden. Voor de gekozen instellingen van de
modelparameters wordt verwezen naar bijlage A.
Figuur A.3 geeft een overzicht van de SOBEK schematisatie van het neerslagafvoermodel.
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Figuur A.3

Overzicht SOBEK schematisatie van neerslagafvoermodel (SOBEK-RR)
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A.2

Aanpassingen hydraulisch model
De watergangen die zijn weergegeven in Figuur 3.1 zijn meegenomen in het hydraulische
model. Ten opzichte van het uitgangsmodel betekent dit dat enkele watergangen in het
noorden van het Waalblok uit het model zijn gehaald. Voor het modelleren van de
watergangen is gebruik gemaakt van de oorspronkelijke dwarsprofielgegevens die zijn
aangeleverd door het Waterschap bij de TNO/Deltares 2007 studie. Voor de westelijke
randsloot zijn de oorspronkelijke dwarsprofielgegevens geactualiseerd op basis van de
technische ontwerp tekeningen van ‘van der Waal & Partners’. Figuur A.4 geeft een overzicht
van de dwarsprofielen in het model en de ligging van de nieuwe dwarsprofielen in de
westelijke randsloot.

Figuur A.4

A-4

Overzicht oorspronkelijke en nieuwe dwarsprofielen SOBEK-CF
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Naast het aanbrengen van nieuwe dwarsprofielen zijn de kunstwerken in de westelijke
randsloot opgenomen in de modelschematisatie. Het betreft de volgende kunstwerken:
1

2

3
5

6
7

8

Bergingskelder. De bergingskelder is gemodelleerd als een 50 m lange watergang met
rechthoekig (dicht) dwarsprofiel met een breedte van 71.42 m en een hoogte van 1.4 m.
Dit geeft een bergingsvoluime van 5000 m 3. De bodem van de kelder ligt op NAP – 0.65
m.
Inlaat bergingskelder. De inlaat van de bergingskelder is gemodelleerd door middel van
twee parallelle onderlaten, die respectievelijk de dichte stand en open stand van de
inlaatschuif representeren. De onderlaat voor de dichte schuif heeft een kruinhoogte
van NAP +0.6 m en een openingshoogte van 0.15 m. De onderlaat voor de open schuif
heeft een kruinhoogte van NAP +0.25 m en een openingshoogte van 0.5 m. Beide
onderlaten hebben een breedte van 1.5 m. Er is afhankelijk van de situatie altijd maar
één van beide onderlaten open.
Pomp bergingskelder. De pomp van de bergingskelder is opgenomen in de
modelschematisatie en heeft een capaciteit van 3.6 m 3/min.
Peilscheidingsstuw westelijke randsloot. De peilscheidingsstuw is gemodelleerd door
middel van twee parallelle stuwen, die respectievelijk de peilscheidingsstuw zelf en de
bovenkant van de houten damwand representeren, zie ook Figuur 3.2 in paragraaf 3.1.
De peilscheidingsstuw is een beweegbare stuw met een kruinbreedte van 1.5 m. De
damwand heeft een kruinhoogte van NAP + 0.85 m en een kruinbreedte van 5 m.
Het opvoergemaal in de westelijke randsloot is opgenomen in de modelschematisatie
en heeft een capaciteit van 10 m3/min.
Duiker onder de Arendsduin. In de modelschematisatie is de geplande duiker onder de
Arendsduin opgenomen. Deze duiker heeft een lengte van 45 m en een binnendiameter
van 1250 mm.
Hoofdafvoer stuw gebiedsgrens Waalblok benedenstrooms. Deze stuw is gemodelleerd
door middel van twee parallelle stuwen, die respectievelijk de hoofdavoerstuw zelf en de
bovenkant van de houten damwand representeren. De hoofdafvoerstuw is een
beweegbare stuw met een kruinbreedte van 1.5 m. De damwand heeft een kruinhoogte
van NAP + 0.85 m en een kruinbreedte van 7 m.

Figuur A.5 geeft een overzicht van de SOBEK-CF schematisatie met alle opgenomen
kunstwerken.
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Figuur A.5

A-6

Kunstwerken opgenomen in de SOBEK-CF modelschematisatie
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B Aannames modelparameters onverhard gebied
Voor de modellering van het gebied in het Waalblok zijn de volgende paramaters toegepast:
Glastuinbouwgebied
Maaiveldhoogte:
Greenhouse type:
Berging op dak:
Verhard gebied
Maaiveldhoogte:
Definitie van overstort:
Rioolsysteem:
Capaciteit regenafvoer:
Berging op straat:
Onverhard gebied
Maaiveldhoogte:
Grondtype:
Dikte grondwaterlaag:
Initiële grondwaterstand:
Berging op land:
Infiltratiecapaciteit:
Drainageformule:
Drainhoogte:
Drainage weerstand
Snelle laag (boven drain):
Langzame laag (onder drain):
Horizontale instroom:
Kwel:

mediaan van maaiveldhoogte deelgebied afgeleid op basis
van AHN
0 m3 berging (gietwaterbassin) per ha, (uitgangspunt worst
case scenario)
10 mm

mediaan van maaiveldhoogte deelgebied afgeleid op basis
van AHN
Geen vertraging (no delay)
gescheiden stelsel
20 m3/uur*ha
5 mm

mediaan van maaiveldhoogte deelgebied afgeleid op basis
van AHN
Podzol (zwak lemig, fijn zand)
5m
0.10 m boven streefpeil
20 mm
99 mm/uur (hoge waarde gekozen ter voorkoming van
oppervlakteafstroming)
Ernst
0.10 m boven streefpeil
37.88 dagen
400 dagen
10000 dagen
0 mm/dag
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C Zijaanzichten maximale waterstanden sturingsvarianten
waterstands-herhalingsgrafiek locatie laag peilgebied
event 5

1.5

event 4

event 3

event 2

event 1

waterstand (m +NAP)

1.3
1.1
0.9
0.7
0.5
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-0.1
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10.0

100.0

herhalingstijden (jaren)

Optimalisatie sturing met inlaat bij pv+0.25
REFERENTIE

Optimalisatie sturing met inlaat bij pv+0.45

Event 1: max. waterstanden Westelijke randsloot

Referentie
inlaat open bij peilvers chil 0.15 m
inlaat open bij peilvers chil 0.25 m
inlaat open bij peilvers chil 0.35 m

waterstand (m +NAP)

inlaat open bij peilvers chil 0.45 m

Operationele sturing bergingskelder Het Waalblok

regenwaterkelder met 10 ha glas
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Event 2: max. waterstanden Westelijke randsloot

Referentie
inlaat open bij peilvers chil 0.15 m
inlaat open bij peilvers chil 0.25 m
inlaat open bij peilvers chil 0.35 m

waterstand (m +NAP)

inlaat open bij peilvers chil 0.45 m
regenwaterkelder met 10 ha glas

Event 3: max. waterstanden Westelijke randsloot

Referentie
inlaat open bij peilvers chil 0.15 m
inlaat open bij peilvers chil 0.25 m
inlaat open bij peilvers chil 0.35 m

waterstand (m +NAP)

inlaat open bij peilvers chil 0.45 m

C-2

regenwaterkelder met 10 ha glas
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Event 4: max. waterstanden Westelijke randsloot

Referentie
inlaat open bij peilvers chil 0.15 m
inlaat open bij peilvers chil 0.25 m
inlaat open bij peilvers chil 0.35 m

waterstand (m +NAP)

inlaat open bij peilvers chil 0.45 m
regenwaterkelder met 10 ha glas

Event 5: max. waterstanden Westelijke randsloot

Referentie
inlaat open bij peilvers chil 0.15 m
inlaat open bij peilvers chil 0.25 m
inlaat open bij peilvers chil 0.35 m

waterstand (m +NAP)

inlaat open bij peilvers chil 0.45 m

Operationele sturing bergingskelder Het Waalblok

regenwaterkelder met 10 ha glas
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D Maaiveldhoogten in Het Waalblok

Figuur D.1

Maaiveldhoogte in Het Waalblok
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E Vergelijking inzetfrequentie bergingskelders
REFERENTIE
gemiddelde inzetfrequentie 0.6 keer per jaar
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Optimalisatie sturing met inlaat bij pv+0.45
gemiddelde inzetfrequentie 1.4 keer per jaar
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Optimalisatie sturing met inlaat bij pv+0.25
gemiddelde inzetfrequentie 3.8 keer per jaar
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