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InVlaardingenzijn nolenngenoppervlaktewatervanoudshernauwmetelkaarverweven.Kenmerkenddaarbij isdeoverstonbemaling,dtebijpiekbuieninwerkingtreedtzodrademaximale ajvoercapaciteitnaardezuiveringisbenutendiehetwatervanuitdenolenng rechtstreeksafvoertnaarde
NieuweMaas.Deoverstorcbemalingheefteenaanzienlijkecapaciteitenvoorkomtdat teveelrioolwateropdesingelsbinnenVlaardingenwordtovergestort.Deoverstonbemalmg leverttevenseen
grotebijdrageaandeafvoer vanhetoppervlaktewater uitdesingelsenreduceertdaarmeedemaximalepeilstijgingen bijpiekbuien.Vanwegedeinteractie tussennolenngenoppervlaktewater isvoor
hetbepalenvandewateropgavevoorVlaardingeneenmaarwerkbenadennggevolgd.Omdedynamiekendeinteractietussennolenng enoppervlaktewatersysteemgoedinbeeldtekunnen brengen,
bleekeengekoppeld modelriolering-oppervlaktewater noodzakelijk.Deberekeningentoondenaan
datdankzijdeoverstonbemalingdekansopwateroverlastofinundatie kleinis.Deberekendewateropgavevandriehectareisaanmerkelijk kleinerdievan40hectarevolgensdestandaardbenadering.
HetwatersysteemvanVlaardingenwordt
gekenmerktdooroverwegendstedelijkgebied,
metineenaantalwijken hogepercentages
verhardoppervlak.Hetiseensnelreagerend
systeem,waarvoor metname kortdurende
piekbuienbepalendzijn voordemaximaal
optredende oppervlaktewaterstanden.
Inhetkadervanhetwaterplan Vlaardingen-eensamenwerkingtussendegemeente
VlaardingenenhetHoogheemraadschap van
Delfland -iseenwatersysteemanalyseuitgevoerd,waarinonder meerdewateropgaveis
bepaald(zieafbeelding 1 vooreenoverzicht
vanhetwatersysteem).Inverband metde
sterkeinvloedvanderioleringopdewerking
vanhetoppervlaktewatersysteem wasvoorhet
hoogheemraadschapendegemeentealvroeg
duidelijkdateenmaatwerkbenadering noodzakelijkzouzijn.Vanwegedeinteractiemetde
rioleringenhetlopendeBasisRioleringsPlan
zijn nietalleen maatregelen inhetoppervlaktewatersysteem onderzocht,maarookmaatregelen inhetrioolstelsel,zoalsmeer berging
inderioleringenhetaanpassen vandeoverstottbemaling.Opdezewijze isgezocht naar
eenriool-enoppervlaktewatersysteem dataan
allenormen (Nationaal Bestuursakkoord
Water,Waterkwaliteitsspoor enEmissiespoor)
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voldoet.DitartikelgaatinopdeNBW-toetsing.
VolgensdestatischeABC-normenvoor
wateroverlast vanhet Hoogheemraadschap
vanDelfland (325 kubiekemeter bergingper
hectarevoorstedelijkgebied)stondVlaardingenvooreentheoretischewateropgavevan
zo'n40hectarenieuwterealiserenopenwaterberging.Dezetheoretischewateropgavestond
inschrilcontrast metdepraktijk inVlaardingen,waarsinds 1990(rioleringsmaatregelen na

HetwatersysteemvanVlaardingen.

overlast 1987)nauwelijks sprakeisgeweestvan
ernstigewatetoverlast,dit integenstelling tot
overigedelenvanhetbeheersgebiedvanDelfland.Dezediscrepantie tussentheorieenwerkelijkheid isteverklarendoorhetfeitdat bij
destatischenormeringgeenrekening wordt
gehouden metdedynamischeeffecten vanhet
rioolsysteem endeaanwezigheid vanoverstortbemaling.Destatische bergingsnorm
komtvoor'standaard'stedelijkegebiedenoverigenswelgoedovereenmetde werkelijkheid.
Interactie riolering en
oppervlaktewater
Derioleringenhetoppervlaktewatersysteemzijn inVlaardingen enookandere
gemeenten langsdeNieuweMaasende
NieuweWaterwegnauwmetelkaarverweven.
Enerzijds wordt rioolwaterviaoverstorten
geloosdopdesingels,anderzijds stroomt het
oppervlaktewater hetrioolstelsel inviaoverlatenenbijhogewaterstanden ookviaoverstorten.
Overlatenzijn eensoortoverstortenophet
waterpeilniveau. Bijeengeringestijgingvan
dewaterstand loopthetwaterdushet rioolin
(zieafbeelding 2). Indrievandevijfstedelijke
polderszijn singelgemalen aanwezigdiehet
oppervlaktewater afvoeren naardeboezemen
deNieuweMaas.Indeanderetweewordtal
hetoppervlaktewater viaoverlaten naarderioleringafgevoerd. Daarnaast worden overlaten
toegepastombijdoodlopendewatergangen
tochdoorstromingtecreëren.Inhetrioolsysteemzijn overstortbemalingenaanwezig.Deze
voeren,indienderioolwaterzuiveringde
aanvoernietaankan,hetwaterdirectafopde
NieuweMaas.Ditmoetoverstortingen opde
singelszoveelmogelijk voorkomen.Bijhevige
neerslagtreedtechteropdesingelsookoverstortingop(zieafbeelding 3).Deoverstonbemalingzorgtervoordat in neerslagsituaties
zo'n80procent vanhetoverstortvolumeopde
NieuweMaasterechtkomt enslechts20
procentopdesingels.DezebeperkteoverstortingispositiefvoordeNBW-toetsingenhet
waterkwaliteitsspoor, maar heeft weltot
gevolgdatdeemissienorm meteenfactor6
wordt overschreden.
Gekoppeld model riolering en
oppervlaktewater
Omdedynamiekendeinteractie tussen
rioleringenoppcrvlaktewatersysteemgoedin
beeldtekunnen brengen,bleekeengekoppeld
modelriolering-oppervlaktewater noodzakelijk tezijn.Hetriool-en oppervlaktewatersysteemzijnechter intweeverschillende
simulatiepakketten gemodelleerd. Eendirecte
koppelingtussen hetriolerings-enoppervlaktewatermodel bleekniet haalbaar.Daaromis
eentweezijdige seriëlekoppelingtot stand
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gebracht tussen het InfoWorks noleringsmodelen het Sobek Channel Flow model van het
oppervlaktewater. Bijdeze koppeling worden
rekcnreeksen uitgewisseld. Hierbij levert het
rioleringsmodcl de berekende in- en uitstromende debieten viade85overstorten en overlaten als invoer voor het oppervlaktewatermodcl.Dit levert vervolgens de berekende
oppcrvlaktewaterstanden als invoer voor het
rioleringsmodel. Dezestappen worden interatiefherhaald tot een evenwicht isontstaan. In

A/b. z:

afbeelding 4isdezekoppeling schematisch
weergegeven en in het kader oppagina 52zijn
de verschillende iteratiestappen beschreven.
Voordedynamische toetsing iseen regenduurlijn doorgerekend. Daarbij zijn de neerslaggegevens van DeBilt voor het beheersgebied van Delfland gecorrigeerd voor het
zogeheten kustefFect (+10%)en deextra neerslagdoor de klimaatsveranderingen volgens
het middenscenario 2050WB21 (+10%).In de

Dewerkingvannolenngbijnormaleneerslag.
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Schematucheweergavevandetweezijdigesenêlekoppeling.

(ongerioleerdgebied)
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Infoworks riolenngsmodel

Waterstanden oppervlaktewater

(genoleerdgebied)
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Sobek Channel Flow model

Debieten nooloverstorten

RegenduurlijnenT=ioenT-100.

neerslag Delfland
middenscenario 2050(duur)

Kalibratie van het m o d e l
Uitde kalibratie van degekoppelde modellen bleekdat dezede werkelijkheid goed
beschrijven. Deberekende waterstand wijkt
maximaal driecentimeter afvan de gemeten
waterstand tijdens hevige buien. Ookde terugstroming van oppervlaktewater naar het rioolstelsel werd goed gesimuleerd.
Tijdens de kalibratie bleekuit meetgegevens dat deoppervlaktewaterstand veel sneller
daaldedan verwacht werd op basis van de singelgemaalcapaciteit. Deoorzaak hiervan was
dar sommige overstortdrempels waren verzakt
tot enkele centimeters boven waterpeil. Hierdoor werd meer oppervlaktewater via het riool
afgevoerd dan de bedoeling was. Inmiddels
zijn dezeoverstortdrempels weer opgehoogd.

Bijhet doorrekenen van maatregelenscenario's bleekdat het met gekoppelde modelberekeningen goed mogelijk isom een optimalisatieslag uit tevoeren tussen maatregelen in de
rioleringenerzijds (bijvoorbeeld bergingbassins,ophogen overstortdrempels) en maatregelen in het oppervlaktewatersysteem (vergroten open waterberging, vergroten
singelbemaling) anderzijds. Daarbij zijn tevens
deeffecten van diversemaatregelen in de rioleringen/ofhet oppervlaktewater opde emissies
en dewaterkwaliteit doorgerekend, in het
kader van het waterkwaliteits-en emissiespoor.
Zowasvanuit het emissiespoor de overstortbemaling ongewenst, omdat teveel ongezuiverd water op deNieuwe Maas wordt
geloosd. Het reduceren van de overstortbemaling zou echter leiden tot een zeer forse wateropgave.Inafbeelding 6istezien dat het terugschroeven van deoverstortbemaling ofzelfs
helemaal stopzetten ervan zou leiden tot een
bergingsopgave voor alleen alde polders Holy
en Babberspolder van 39hectare,in tegenstelling tot een bergingsopgave van drie hectare
bij de huidige overstortbemalingscapaciteit
(4800kubieke meter per uur).Dit komt omdat
deoverstortbemaling niet alleen de overstorting beperkt, maar ook bij stijging van de
oppervlaktewaterstand het oppervlaktewater
afvoert.

Sobek Rainfall Runorf model
Neerslaggebeurtenis
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Demaximaal berekende oppervlaktewaterstanden worden getoetst aan de toetshoogten voor wateroverlast bij T=io- en T=ioo-situaties. Hieruit volgtde wateropgave.

B e r e k e n i n g m a a t r e g e l e n e n effecten
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Afb.4:

tabel zijn de regenduurlijn voorT=ioenT=ioo
weergegeven voor Delfland in2050.
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Resultaten toetsing wateroverlast

!x per100jaar(mm)
'« per10jaar(mm)

43

54
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Uit de toetsing aan de normen voor wateroverlast bleekdat het watersysteem van Vlaardingen (oppervlaktewater + riolering) voldoet
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aandeNBW-normenopditpunt(netgeen
oveistiomingbijeenT=ioo-bui),optwee
watetgangenna.Bijéénwatetgangishet
waterpeilendaarmeeookdeoverstortdrempel
relatieferglaag.Hierdoorvindt indezewatergangalseersteoverstortingplaatsenduurt het
relatieflangvoordathetwatetweerterugkan
stromen naarhetrioolstelsel.DeanderewatetgangligtindestedelijkepolderVettenoord
meteenzeerhoogpercentageverhard oppervlakennauwelijksopenwater.Daarbij heeft
diepoldergéénoppervlaktewatergemaal.Deze
tweeknelpunten werdendoordegemeente
herkend.Dewateropgaafvoordezetweelocatiesis, ruimtelijk vertaald,driehectaregroot.
Datisveelminderdandetheoretische wateropgavevan40 hectare,zoalsberekend metde

Aft).5:

statischebergingsnormen.Indiendeinvloed
vandeoverstortbemaling nietzouworden
meegenomen,zoudewatetopgavevolgensde
dynamischeberekeningen overigensook
enkeletientallen hectaresbedragen.

modellenbevestigtde stellingvanhethoogheemraadschapendegemeenteVlaardingen
datdewatetopgavevoorVlaardingen met
maatwerkbepaaldmoetwotden ennietmetde
standaatdABC-methode.

Conclusies
InVlaardingenzorgtdeinvloedvande rioleringinclusiefoverstortbemalingbijpiekbuienvooreenaanzienlijkeverminderingvan
dewateropgave.Bijeendynamische toetsing
vanhetwatersysteem doormiddelvaneen
gekoppeld riolerings-enoppervlaktewatermodeliseenwateropgavevandriehectarehet
resultaat,dit integenstelling totdewateropgavevan40 hectarevolgensdestatischebergingsnorm.Eenberekeningmetgekoppelde

Hetgebruikvaneengekoppeld rioleringsenoppervlaktewatermodel voorVlaardingen
bleeknoodzakelijk inverbandmetdesterke
verwevenheid tussendetioletingenhetoppervlaktewater.Dekoppelingheeft veelinzicht
gegeven indeinteractietussen beidesystemen.

Resultaten van deiteratiestappen ten aanzien van deoverstortdebietenen waterstanden.

T,jd ( m l

Inafbeelding 5zijndeeerstestappen vanhetiteratieprecesgrafisch
weergegeven.Als eersteiteratiestapwordthetrioleringsmodeldoorgerekend,waarbij voordeoppervlaktewateistandvastewaterpeilen
(20 cmonderhet niveauvandeoverstortdrempel)zijn aangehouden.
Hetresultaatiseendebietperoverstort(zie afbeelding 5,rodelijn).
Omdathetrioleringsmodeluitgaat vaneenconstantewaterstandvan
20cmonderdeoverstortdrempel,wordtdeoverstortingnietbeperkt
doortegendrukvanuithet oppervlaktewater.
Hetberekendedebietperoverstortwordtvervolgensalsrandvoorwaardeophetoppervlaktewatermodel gezet.Deovetstortingzotgt
vooreensterkestijging vandewatetstand,tot 20 cmbovendeoverstortdrempel(ziededonkerblauwelijninafbeelding 5).Inhet
verloopvandewaterstand istevenseenkleinetweedepiektezien,dit
isdeafvoer vanonverhard terrein.Dewaterstand daaltetg langzaam,
omdat indezestapnogalleendesingelgemalen voorafvoer zorgen.
Deberekendewaterstand wordtvervolgensweeralsrandvoorwaarde
ophetrioleringsmodelgezet.Deberekendewatetstand isnaongeveer

H;0

Methetgekoppeldemodelkantevenseen
optimalisatieslagwordenuitgevoerd tussen
maattegelen inderioleringenerzijds enmaatregeleninhetoppervlaktewatersysteem anderzijds.Ookkunnen deeffecten vandiverse
maatregelen inderioleringen/ofhetoppervlaktewateropdeemissiesendewaterkwaliteit wordendoorgerekend, inhetkader
vanhetwatetkwaliteits-enemissiespoor.
Bruikbaarheid methodiek voor
andere g e m e e n t e n
De anderegemeenten langsdeNieuwe
MaasenNieuweWaterwegendeandere
gemeenten inhetbeheetgebiedvan Delfland
hebbeneenvergelijkbaar watetsysteemals
Vlaardingen.Opditmoment wordtvootHoek
vanHolland ookeengekoppelde modellering
uitgevoerd.Omdatzowelhetrioolstelselals
hetoppervlaktewater inSobekzijn gesimuleerd,isdezekoppelingmodeltechnisch eenvoudigerdandekoppelingvantweevelschillendesimulatieprogramma's, zoalsin
Vlaardingen isgebeurd.VoordeWaterweggemeenten(Schiedam,MaassluisendeDelflandsedelenvanRotterdam)wordt het
komendejaareenwatersysteemanalyse uitge-

tweeuurophetniveauvandeoverstottdtempelenzorgtdaatdoor
vooreenbelemmeringvandeoverstorting(ziedeoranje lijn).Gedurendeeenkorteperiodeisdestijghoogte inhetrioolstelselende
waterstand indesingelsgelijk.Nazes uur isdeneerslagminderdan
depompovercapaciteitenstroomtwatervanuitde singelsinhet
riool.Doordathetrioleringsmodel indezestapuitgaatvandewateistanddielangdurigbovendeoverstortdtempel ligt (zie dedonkerblauwelijn)blijft erindezeitetatiestapoppervlaktewatetinhet
rioolstelsel stromen.
Hetvetloopvanhetdebietoverdeoverstort(oranje lijn)isvervolgens
weerab randvoorwaardeophetoppervlaktewatermodel gezet.Dit
leidttotdelichtblauwelijn.Doordatde ovetstortingnumindet is, is
destijging vandewaterstand beperkt invergelijking metdeeerste
iteratiestap.Doordaterlangdurigeendebietisnaarhet rioolstelsel
(oranje lijn),daaltdewatetstandechterweerforstotonderdeoverstortdrempelhoogte. Naongeveervijfiteratiestappen ontstaateen
evenwicht,dat tussen hettesultaatvaniteratiestap 1en 2ligt.
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Ook voor 'normale'stedelijke watersystemen (zonder overstortbemaling) kan een
gekoppelde berekening zinvolzijn, om zovolledig mogelijk rekening tehouden met het

voerd.Ook in dezegemeenten komen veel
overstortbemalingen voor en wordt eveneens
uitgegaan vangekoppelde riolerings- en
oppervlaktewatermodellen.

Ajb.6:

Hettjftct vanovtrstorrbtmaünaopdemaximaltwattmandenbergingsopgavepoldtrHolyenBabbtrspoldtr.
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(dynamische) effect vande rioleringop het
oppervlaktewater. Indien riooloverstorten
namelijk verdronken raken wordt de belasting
op het oppervlaktewatersysteem kleineren is
er minder waterberging nodig.Uiteraard kan
een verdronken overstort wel leiden tot wateroverlast opstraat van uit deriolering.Met een
gekoppeld model kan ookdit aspect meteen
worden gecontroleerd. *
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