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1 INLEIDING 

1.1         Aanleiding 

In Ridderkerk wordt ter plaatste van de Kerkweg wateroverlast ervaren. Bij zeer zware neerslag, wat de 
afgelopen jaren verschillende keren is voorgekomen, ontstaan grote hoeveelheden water-op-straat en 
loopt het water soms zelfs woningen binnen. Er zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen 
getroffen in en rond de riolering die wel effect hebben, maar in de zomer van 2009 is het wederom mis 
gegaan. Naast de capaciteit van de riolering staat ook de capaciteit van het oppervlaktewater ter 
discussie. De gemeente Ridderkerk en het Waterschap Hollandse Delta hebben DHV BV verzocht om het 
probleem te analyseren en mogelijke maatregelen in en rond riolering en watersysteem te formuleren. 
 

1.2         Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om mogelijke maatregelen te definiëren en te kwantificeren en om de rek 
van het effect van die maatregelen weer te geven. 
 

1.3         Uitgangspunten 

 Bij de technische analyses is gebruik gemaakt van een dynamisch rekenmodel van de riolering. 
Dit model is ontleend aan een studie uit 2007 waarin de Kerkweg in het bijzonder is 
geanalyseerd. In dit model zijn nog wel enkele autonome maatregelen doorgevoerd rondom het 
afvoersysteem, enkele gemalen/persleidingen zijn gewijzigd. In het model is geen stroming van 
water over hellend oppervlak mogelijk.  

 Het rioleringsmodel is gekoppeld aan een soortgelijk model van het oppervlaktewatersysteem, 
aangeleverd door het waterschap en ontleend aan de meest recente systeemanalyses (waterplan 
Ridderkerk, 2007). 

 Het (streef-)waterpeil in de singel langs de Vondellaan is Nap -2,00m, conform peilbesluit. Aan de 
noordzijde ligt een hoger pand op Nap-1,40m.  

 De analyses zijn uitgevoerd aan de hand van verschillende neerslaggebeurtenissen, te weten 
een werkelijk voorgekomen gebeurtenis uit 2009, een theoretische T=2 met 20 mm in 1 uur, een 
theoretische T=10 met 30 mm in een uur en een T=100 met 45 mm in een uur. 

 
1.4         Verklaring van technische termen en afkortingen 

WOS  Water-op-straat; Faalmechanisme waarbij er water vanuit de riolering op straat komt te 
staan vanwege hydraulische beperkingen van het leidingstelsel 

T=xx  Herhalingstijd in jaren waarmee een bepaalde neerslaggebeurtenis volgens de statistiek 
voorkomt 

Poc  Pompovercapaciteit; deel van de pompcapaciteit in (hier gemengde) riolering die 
gereserveerd is voor de afvoer van regenwater  

Mm  Eenheid van berging; vermenigvuldigd met het aangesloten (verhard) oppervlak levert dit 
een volume op. 

Mm/u  Eenheid van neerslagintensiteit of bemalingscapaciteit. Vermenigvuldigd met een relevant 
oppervlak levert het een volume op dat in een bepaalde tijd valt of bemalen kan worden. 

STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer; Landelijke organisatie die het benoemde 
onderzoek initieert. 

BRP  Basis Riolerings Plan waarin de riolering wordt onderzocht en getoetst op functioneren 
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2            ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN 

2.1         Systeembeschrijving ‘Kerkweg’ 

De Kerkweg ligt in het zuidelijke deel van Ridderkerk en loopt grofweg vanaf het centrum aan de 
noordzijde in zuidelijke richting naar de Oosterparkweg. Het oppervlak van en rondom de Kerkweg is 
grotendeels verhard (woningen, winkelpanden, wegen, trottoirs en parkeerplaatsen), op de achtertuinen 
en smalle groenstroken na.  
 

 
 

 
Afbeelding 1, Luchtfoto’s (bron: Google maps) van Ridderkerk, Kerkweg 
 
Riolering 
De riolering van de Kerkweg is een gemengd stelsel. Dat wil zeggen dat het stelsel zowel met afvalwater 
als met regenwater belast wordt. Het regenwater is afkomstig van daken en wegen. De dakafvoeren van 
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de woningen zijn veelal niet direct verbonden met de riolering maar lozen op straat. Daardoor worden de 
straatkolken relatief zwaar belast. 
De riolering van de Kerkweg is verdeeld over twee bemalingsgebieden, te weten Ridderkerk-centrum 
(noordelijke deel Kerkweg) en Ridderkerk-oost (zuidelijke deel). Ridderkerk-centrum heeft enkele 
overstorten op oppervlaktewater maar niet in de directe omgeving van de Kerkweg. De Kerkweg ligt qua 
maaiveld diep ten opzichte van de omgeving; het centrum is later aangelegd en qua maaiveldhoogte ligt 
het hoger dan de Kerkweg. De peilen van het winkelcentrum zijn afgestemd op de hoger liggende 
Lagendijk. Door de bouw van het centrum is de hoeveelheid verharding per saldo toegenomen.  
Het zuidelijke deel van de Kerkweg ligt eveneens duidelijk lager dan de omgeving maar heeft aan de 
uiterste zuidzijde een overstort op de hoofdwatergang langs de Oosterparkweg.  
 
Watersysteem 
In de omgeving van de Kerkweg bevinden zich enkele oppervlaktewateren. Ten oosten van de Kerkweg-
zuid, aan de achterzijde van de daar gelegen woningen loopt een smalle watergang. Deze is met een zeer 
lange duiker met vrij kleine diameter verbonden met de hoofdwatergang langs de Oosterparkweg. Van de 
duiker is bekend dat deze verzakt is en mede daardoor niet optimaal afwatert.  
Verder in oostelijke richting, langs de Vondellaan, loopt een vrij brede singel. Deze is verdeeld in enkele 
stuwpanden en sluit aan de zuidzijde eveneens aan op de hoofdwatergang langs de Oosterparkweg. In de 
singel liggen enkele korte duikers met diameters van 0,80 – 1,00 m. 
De watergang aan de Oosterparkweg behoort tot het hoofdafvoersysteem van de polder Reyerwaard. 
Deze polder wordt bemalen door een gemaal, aan de noordzijde van het gebied. Dat gemaal ligt op ruim 5 
km afstand ten noordwesten van de omgeving Kerkweg (‘achter Bolnes’). 
 

‘overlaat’

‘bemaling
zuidzijde’

‘bemaling
noordzijde’

‘overlaat’

‘bemaling
zuidzijde’

‘bemaling
noordzijde’

 
Afbeelding 2, Omgeving Kerkweg met schematisch de watersystemen 
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2.2         Overlast, algemeen 

In het recente verleden is langs de Kerkweg verschillende keren wateroverlast opgetreden, zowel aan de 
noord- als aan de zuidzijde. De laatste keer was in juli 2009, toen er in 15 minuten 25-35 mm neerslag viel. 
De overlast is het hevigst nabij de Jan Luyckenstraat, en nabij de parkeerplaats aan de Ridderstraat. De 
riolering en het afvoersysteem van kolken raakt bij zeer intensieve neerslag overbelast, waardoor het 
water op straat komt te staan.  
Vanwege de lage ligging van enkele woningen langs de Kerkweg loopt het afvalwater in extreme gevallen 
zelfs de woningen binnen. Door de lage maaiveldligging van de Kerkweg ten opzichte van de omgeving 
loopt er ook veel regenwater via het maaiveld (straten tuinen) naar de Kerkweg, waar het blijft staan.   
De afgelopen jaren zijn er in de riolering al verschillende maatregelen getroffen om de overlast het hoofd 
te bieden. Zo zijn er terugslagkleppen in de riolering geplaatst om ervoor te zorgen dat de Kerkweg niet via 
de riolering wordt overbelast door de omgeving, en zijn op het maaiveld (verkeers-)drempels aangebracht 
om ook daar de waterstroom richting Kerkweg te blokkeren. Daarnaast is er een rooster aangebracht in 
een verkeersdrempel aan de Kerkweg-zuid die een laatste afvoermogelijkheid biedt voor water op straat. 
Dit rooster loost op een sloot achter de huizen die zeer moeizaam afwatert.  
De genomen maatregelen hebben aantoonbaar effect maar bleken niet afdoende om in de zomer van 
2009 de overlast te voorkomen.  
 

2.3        Achtergrond: enkele getallen 

Neerslag 
In juli 2009 viel zoals gezegd tot 35 mm in 15 minuten. Dit mag gerust een uitzonderlijk zware bui worden 
genoemd; voor dit soort korte buien is weinig concrete neerslagstatistiek voorhanden maar globaal 
afgeleid van gegevens uit brochure 26a van de STOWA zou de herhalingstijd rond de 100 jaar liggen. 
 
Water-op-straat, duidelijk het faalmechanisme van de Kerkweg, wordt normaliter getoetst aan de hand van 
zogenoemde standaardbuien van de landelijke richtlijn ‘Leidraad Riolering’. De meestal voor water-op-
straat analyses gebruikte ‘standaardbui 08’ omvat 20 mm in 1 uur. Op grond van de vergelijking van deze 
cijfers met de 35 mm in 15 minuten van juli 2009 mag gesteld worden dat het toen aanzienlijk harder 
regende dan waar normaliter op wordt getoetst, en dat de overlast technisch gezien dan ook niet 
verwonderlijk is. In heel Ridderkerk heeft toen water-op-straat gestaan, echter veelal tussen de 
stoepranden waar het geen directe overlast veroorzaakt. 
Ter indicatie: die 20 mm in 1 uur valt in theorie eens in 2 jaar. 30 mm in een uur valt eens in 10 jaar, 45 
mm in 1 uur eens in 100 jaar. Dat is geen exacte wetenschap maar het geeft een beeld van de extremiteit 
van bepaalde neerslagvolumes. 
 
Water-op-straat 
Voor water-opstraat gelden geen harde wetten. Wel mag gesteld worden dat er onderscheid bestaat 
tussen ‘hinder’, bijvoorbeeld als het water af en toe korte tijd tussen de stoepranden op de weg blijft staan, 
en ‘last’ als het water de huizen in stroomt. ‘Hinder’ is ongemak, ‘last’ gaat veel verder dan dat. Water-op-
straat komt in alle stedelijke gebieden voor, maar zolang het beperkt blijft tot hinder zijn de gevolgen 
acceptabel.  
 
Capaciteit van riolering 
Gemengde riolering, zoals aanwezig in de Kerkweg, wordt ontworpen op basis van cijfers voor berging en 
afvoercapaciteit.  
Bij droog weer voert een gemengd stelsel alleen afvalwater af naar de RWZI. Als het regent is een extra 
afvoercapaciteit beschikbaar voor het regenwater, pompovercapaciteit (poc) geheten. De 
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pompovercapaciteit van gemengde is volgens de eenduidige basisinspanning ca 0,7 mm per uur.  Om 
zware neerslagpieken op te vangen is in gemengde riolering ook een volume aan berging beschikbaar 
waar het water tijdelijk geborgen kan worden. Berging in gemengde stelsels is volgens de eenduidige 
basisinspanning grofweg 7-9 mm (poc en berging  ten opzichte van het aangesloten verharde oppervlak). 
Wanneer het water zo hard regent dat het niet kan worden afgevoerd en uiteindelijk ook niet meer 
geborgen kan worden moet het geloosd worden op oppervlaktewater via zogenoemde overstortdrempels. 
Het functioneren hiervan wordt getoetst aan de hand van theoretische standaardbuien, doorgaans met 
een herhalingstijd van eens per 2 jaar (zijnde standaardbui08). 
Volgens het oude BRP hadden de stelsels van Ridderkerk-centrum en –oost ten opzichte van de normen 
een ruime hoeveelheid berging en precies voldoende pompcapaciteit. In het in ontwikkeling zijnde nieuwe 
BRP blijkt dat de berging iets onder de norm ligt en de pompovercapaciteit, zeker rekening houdend met 
het nieuwe rioolgemaal in –oost, ruim erboven. Deze getallen zijn echter nog niet gevalideerd en 
vastgesteld. 
 
Capaciteit van het oppervlaktewatersysteem 
Voor oppervlaktewatersystemen zijn geen concrete landelijke richtlijnen voorhanden, al zijn er wel 
ervaringscijfers.  
Een oppervlaktewatersysteem heeft doorgaans een afvoercapaciteit met een orde-grootte van 15 
mm/etmaal. Berging is uiterst divers, in polders meestal 30-60 mm. Poldersystemen worden tegenwoordig 
getoetst aan inundatiecriteria, waarbij geen standaard getallen voor berging en afvoer gelden, maar 
prestatie-criteria. 
De polder Reyerwaard, waar dit deel van Ridderkerk deel van uitmaakt, heeft een normale 
afvoercapaciteit. De polder heeft in de toekomst meer waterberging nodig dan nu aanwezig. Er zijn de 
laatste jaren al verschillende projecten uitgevoerd waarin meer berging is gerealiseerd. 
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3            PROBLEEMANALYSE 

Buien waarbij water-op-straat optreedt zijn vaak kort maar bijzonder intensief. De getallen uit de vorige 
paragraaf vergeleken met de in juli 2009 gevallen neerslag laten dat zien: er viel 35 mm in 15 minuten, en 
een ‘normale’ afvoercapaciteit van riolering is 0,7 mm per uur. De afvoercapaciteit staat dus totaal niet in 
verhouding tot de aanvoer van neerslag, en redelijkerwijs kan en zal dat ook nooit zo zijn. Het water dat in 
zo’n korte tijd valt moet geborgen worden; in de riolering is daarvoor ca 10 mm aanwezig. Het grootste 
deel van de 35 mm die valt kan dus niet in de riolering geborgen worden en moet geloosd worden op 
oppervlaktewater. Kan dat niet of niet snel genoeg dan blijft het aan het oppervlak staan, omdat het 
domweg nergens anders heen kan. En dat is precies wat er gebeurt aan de Kerkweg: de extreme 
hoeveelheid water die valt kan niet snel genoeg afstromen naar het oppervlaktewater. 
 

3.1         Het ontstaan van water-op-straat 

Met een hydraulisch-dynamisch rekenmodel van de riolering en het oppervlaktewater is de 
overlastproblematiek geanalyseerd. Met zo’n rekenmodel kan een willekeurige neerslaggebeurtenis 
worden doorgerekend en kan het effect van die neerslag op de watersystemen worden bepaald. 
In de volgende afbeeldingen is weergegeven hoe het watersysteem (riolering+oppervlaktewater) zich 
gedraagt voor, tijdens en na de bui van 2009 (35 mm in 15 minuten). Daarbij wordt gebruikt gemaakt van 
langsdoorsneden van het systeem, waarbij de ligging van riolering, watersysteem en objecten worden 
weergegeven en de waterstanden op verschillende momenten inzichtelijk worden gemaakt. 
 

 
Afbeelding 3, Situatie voor de bui 
 
In afbeelding 3 is de ‘normale’ situatie weergegeven. Het oppervlaktewaterpeil is ca NAP -2,20 m. De 
riooloverstort van de Kerkweg-zuid ligt op Nap -2,05 m. De maaiveldhoogte van de Kerkweg ligt rond de 
Nap -1,30 m met diepste punten op Nap -1,45 m. Overigens worden hier putdekselhoogten bedoeld, 
veelal gelegen op de wegas. Soms liggen deze nog hoger dan de zijkanten van de weg. 
Zowel de Kerkweg-noord als –zuid wateren normaliter in de richting van de Jan Luyckenstraat af, en van 
daaruit via andere straatriolering naar de rioolgemalen. De normale afvoerrichting is duidelijk te zien aan 
het afschot van de leidingen.  
 

Oppervlaktewater 

Oosterparkweg Kerkweg-zuid Kerkweg-noord 

Riool-

overstort 

Fysieke scheiding 

Tpv Jan van 

Luykenstraat 

Maaiveldhoogteligging 

Waterpeil 

Ligging riolering 

Zuid Noord 

Verl. Kerkweg 

PC Hooftstraat 
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Afbeelding 4, Situatie op meest kritieke moment 
 
In afbeelding 4 is te zien dat het water in de riolering tot ruim boven het maaiveldniveau stijgt. Nabij de Jan 
Luyckenstraat is de overlast het grootst, maar het grootste deel van de Kerkweg is op zijn minst kritisch. 
Het is denkbaar dat er zelfs water over verkeersdrempels de Kerkweg in stroomt. Dicht in de buurt van de 
overstort blijft het peil logischerwijs laag genoeg maar het water kan vanwege de lange afvoerweg niet 
snel genoeg uit andere delen die kant op afstromen. Het oppervlaktewaterpeil is wel gestegen maar nog 
onder de overstort. 
 

 
Afbeelding 5, Situatie 15 minuten na de bui 
 
In afbeelding 5 is te zien dat het waterpeil in de Kerkweg-zuid kort na de bui snel daalt, maar dat rondom 
de Jan Luyckenstraat nog steeds water-op-straat wordt berekend. Met name in de Kerkweg-noord is de 
overlast nauwelijks verminderd. Het oppervlaktewaterpeil is nu wel tot boven de overstortrand gestegen. 
 

 
Afbeelding 6, Situatie 1 uur na de bui 
 

Jan Luyckenstraat 
Zuid Noord 

Waterpeil 

Waterpeil 

Waterpeil 
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Ruim na de bui (afb 6) is het waterpeil zowel in de Kerkweg-noord als zuid gedaald tot onder het maaiveld, 
maar staat het in zuid gelijk aan het oppervlaktewaterpeil, dat ruim boven de overstortdrempel staat. De 
Kerkweg-noord wordt vanaf dit moment snel ontlast door het rioolgemaal, het waterpeil in de Kerkweg-zuid 
zal eerst langzaam dalen omdat er oppervlaktewater via de overstorten de riolering instroomt zolang het 
oppervlaktewater boven de overstortrand staat. 
 

3.2         De mate van water-op-straat 

Bij de doorgerekende zomerbui van 2009, met 35 mm in 15 minuten, treedt er op veel locaties water-op-
straat op. De onderstaande afbeelding laat middels een stippenkaart (bovenaanzicht) zien wat de WOS-
situatie is. De stippen vertegenwoordigen rioolputten, en de kleur geeft een indruk van de grootte van de 
waterschijf. Voor de oriëntatie zijn de Kerkweg en de Jan Luyckenstraat omkaderd.  
 

 
Afbeelding 7, WOS bij zomerbui 2009 (35 mm in 15 minuten) 
 
Afbeelding 7 laat zien dat er veel water-op-straat optreedt, niet alleen rond de Kerkweg. Water-op-straat is 
het gevolg van overbelasting van de riolering, en zoals gezegd was die in juli 2009 extreem. Bij iets minder 
extreme gebeurtenissen was de situatie dan ook minder hevig. Voor de beeldvorming zijn ook T=2 en 
T=10 doorgerekend, hetgeen een beeld geeft van het functioneren van de riolering onder meer reguliere 
omstandigheden.  

Kerkweg 

Jan Luyckenstr 
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Afbeelding 8, WOS bij 20mm in 1 uur (T=2 jaar) 
 
Eens in de 2 jaar (gebruikelijke toetswaarde) is er op 2 locaties rond de Kerkweg WOS berekend, namelijk 
direct ten zuiden van de Jan Luyckenstraat (in zeer geringe mate) en op de parkeerplaats bij de Kerkweg-
noord/Ridderstraat. Er stroomt in deze situatie geen water via het maaiveld vanuit andere gebieden naar 
de Kerkweg. Dit beeld wijkt echter af van de waarnemingen van de Kerkwegbewoners in het noordelijke 
deel. De bewoners geven aan dat er jaarlijks water op straat optreedt. 
  

 
Afbeelding 9, WOS bij 30 mm in 1 uur (T=10 jaar) 
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Bij T=10 is er nadrukkelijk water-op-straat zichtbaar op meerdere locaties op de Kerkweg. Ook in de 
directe omgeving is nu water-op-straat zichtbaar, maar nog in beperkte mate. Deze hoeveelheid zou nog 
net door maaivelddrempels kunnen worden gekeerd, maar bij zwaardere belasting is het denkbaar dat het 
over deze drempels richting Kerkweg gaat stromen. 
 

3.3         Hydraulisch functioneren van het oppervlaktewatersysteem 

Het oppervlaktewatersysteem vervult een belangrijke rol in de afvoer van overtollig water uit het stedelijke 
gebied van Ridderkerk. Dat overtollige water wordt via de watergangen en de daarin gelegen kunstwerken 
getransporteerd naar het poldergemaal alwaar het op buitenwater wordt geloosd. Het poldergemaal staat 
bij Bolnes, aan de uiterste noordkant van het poldersysteem.  
Doorgaans wordt het oppervlaktewatersysteem, zo ook de polderbemaling, ontworpen en getoetst op 
basis van een afvoernorm, ter grootte van 1,5 l/s.ha (oud) of 2,0 l/s.ha (nieuw).  Het idee daarachter is dat 
watergangen en kunstwerken de normafvoer onder acceptabele omstandigheden moeten verwerken. Die 
omstandigheden hebben vooral betrekking op hydraulische parameters als stroomsnelheden en 
opstuwing. Daarvoor gelden de volgende normen: 
Maximale stroomsnelheden: 

 In watergangen 0,20 m/s 
 In kunstwerken 0,60 m/s 

Maximale opstuwing 
 In duikers/bruggen 4 mm 

In afbeeldingen 10 en 11 is het poldersysteem van de Reyerwaard geschetst, met daarin in groen 
aangegeven de watergangen die in het bijzonder van belang zijn voor de afvoer van water van de 
Kerkweg naar het poldergemaal.  
In afbeelding 10 is daarbij aangegeven wat de opstuwing in het hoofdwatersysteem is wanneer het 
systeem conform de afvoernorm wordt belast. Ter hoogte van de Oosterparkweg, direct ten zuiden van de 
Kerkweg, is de totale opstuwing ca 12 cm. Het totale traject van de Kerkweg tot aan het poldergemaal is 
ca 5400 m lang. De opstuwing is daarmee gemiddeld 2,2 cm/km, wat voor een polder niet bijzonder veel 
is. De opstuwing is vooral het gevolg van de grote hoeveelheid duikers en bruggen in het systeem. Er zijn 
op grond van het functioneren bij normafvoer geen individuele kunstwerken aanwijsbaar die de situatie 
negatief beïnvloeden, de stroomsnelheden blijven ruim binnen de norm en de opstuwing is (mede 
daardoor) beperkt. 
In afbeelding 11 is wederom de opstuwing weergegeven maar dan voor een T=10-piekbui. In die situatie is 
de totale opstuwing over de 5400 m 38 cm, bovenop een peilstijging voor het gemaal van 22 cm.  
In pieksituaties gaat het niet zozeer om het afvoeren van water naar het gemaal, het gemaal staat immers 
toch al aan dus meer voordeel is daar niet te behalen. Het gaat vooral om het uitnutten van de berging in 
het landelijke gebied rondom de bebouwde kom. Om dat te realiseren moet er technisch gezien een zeer 
grote afvoerpiek, veel groter dan de normafvoer, door het systeem kunnen worden getransporteerd. Het 
watersysteem ten zuidwesten van de bebouwde kom (langs de Oosterparkweg en de Hogeweg) heeft 
daar duidelijk moeite mee. In een aantal duikers loopt de stroomsnelheid op tot 60 cm/s, weliswaar 
acceptabel voor pieksituaties, maar het geeft wel per duiker enkele centimeters opstuwing. In de duikers  
onder de Kerkweg (uiterste zuidzijde daarvan) en achter de Prunuslaan loopt de stroomsnelheid op tot ca 
1,0 m/s, hetgeen te hoog is. In de watergang ten westen van de bebouwde kom, langs de Parallelweg, 
liggen veel landbouwbruggetjes en duikers die tezamen erg veel opstuwing geven, maar individuele 
uitschieters zitten daar niet bij.  
Een gewenste maatregel is het aanleggen van extra openwater, waardoor de peilstijging bij zware 
neerslag beperkt blijft. In zijn algemeenheid geldt dat maatregelen in deze trend het meest effectief zijn 
wanneer ze zo dicht mogelijk bij de probleemlocaties worden gecreëerd. In stedelijk gebied is dat echter 
erg moeilijk. 
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Afbeelding 10, Oppervlaktewatersysteem van de polder 

 
Afbeelding 11, Oppervlaktewatersysteem met opstuwing bij T=10 tijdens de piek 
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Afbeelding 12, Hydraulische knelpunten in pieksituaties (T=10) 
 
Het waterschap streeft een gemaalcapaciteit na van 1,5 l/s.ha, hetgeen gebruikelijk is. Op 2150 ha, het 
relevante oppervlak van de polder Reyerwaard, komt dat neer op ca 193 m3/min. De aanwezige capaciteit 
is 200 m3/min, wat per saldo dus voldoende is.  
In zijn algemeenheid blijkt dat de lange transportafstand een vlotte afwatering van stedelijk water 
bemoeilijkt. In gesprekken is wel eens een optie genoemd om een tweede poldergemaal te realiseren aan 
de zijde van de Crezéepolder, ten zuidoosten van Ridderkerk. De afvoerweg naar dat gemaal zou 
aanzienlijk korter zijn dan naar het huidige gemaal, zodat de opstuwing bij de Kerkweg per saldo kleiner 
zal worden. Wanneer het waterschap een gemaaluitbreiding overweegt, bijvoorbeeld tot 2,0 l/s.ha, wordt 
aanbevolen deze variant mede te beschouwen. Om uit te breiden tot 2,0 l/s.ha zou een extra gemaal van 
ca 60 m3/min gebouwd moeten worden. 
Een mogelijke maatregel om de afvoer naar het huidige gemaal te verbeteren is om de wegsloot langs de 
rijksweg te upgraden tot een hoofdwatergang, waarmee een volwaardige bypass van de huidige 
hoofdwatergang wordt gecreëerd. 
 
Conclusies knelpuntanalyse 
Uit de vorige afbeeldingen worden de volgende conclusies getrokken: 

 Water-op-straat is volgens de modelberekeningen aan de orde met een herhalingstijd van T=2 
jaar. In praktijk wordt het overigens eens per jaar ervaren.  

 De overlast ontstaat het eerst ter hoogte van de Jan Luyckenstraat, (Kerkweg–zuid) en nabij de 
parkeerplaats Ridderstraat (-noord), maar vrijwel de hele Kerkweg is op zijn minst kritisch.  

     Watergang 

     Duiker 

     Duiker met hoge  

     stroomsnelheid 

‘Prunuslaan’ 

Kerkweg 
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 De overlast komt bij deze uitzonderlijke buien niet alleen vanuit riolering maar het water kan 
uiteindelijk ook via het maaiveld naar binnen stromen 

 De Kerkweg-noord heeft geen goede overstortmogelijkheid, het water blijft er lang op straat staan 
 De Kerkweg-zuid heeft wel een overstort maar de afvoerweg tussen de overstort en de Jan 

Luyckenstraat is erg lang waardoor er kortstondig overlast kan optreden 
 Het oppervlaktewater draagt niet bij in het ontstaan van de overlast maar kan wel negatief werken 

op de duur ervan 
 Het oppervlaktewatersysteem heeft voldoende capaciteit om de normafvoer op een acceptabele 

manier af te voeren  
 Bij pieksituaties genereert het systeem echter veel opstuwing, vooral vanwege de lange 

transportafstanden en de geringe hoeveelheid openwater. 
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4            MAATREGELEN 

In principe zijn er twee oplossingsrichtingen voorhanden: 
1. Meer en sneller overstorten op oppervlaktewater 
2. Verhard oppervlak afkoppelen van de riolering en direct lozen op oppervlaktewater 

Bij de eerste wordt de afvoerweg richting de bestaande overstorten verbeterd of worden zomogelijk 
nieuwe overstorten gemaakt, bij de tweede wordt de riolering in zijn geheel ontlast en wordt de afvoer van 
regenwater separaat van de riolering gerealiseerd. 
 
Na overleg met ambtenaren van gemeente en waterschap en een overleg met de bewonersgroep zijn de 
volgende technische maatregelen gespecificeerd: 
 

1. Meer en sneller overstorten 
 Vergroten straatriolering van Kerkweg-zuid 
 Nieuwe overstort Kerkweg-noord op de singel langs de Vondellaan (via de PC Hooftstraat) 

 
2. Afkoppelen en lozen 

 Kerkweg-zuid: afvoer van verhard oppervlak realiseren op de sloot langs de achtertuinen. De 
daar gelegen duiker vergroten en aansluiten op de singel langs de Vondellaan 

 Kerkweg-noord: aanleggen van een wadi (bergings- en afvoervoorziening aan het oppervlak) 
langs de Anna Bijnsstraat en Jan Luyckenstraat en aansluiten op de singel langs de 
Vondellaan 

 
In de volgende paragrafen worden deze maatregelen verder uitgewerkt en wordt het effect 
gekwantificeerd. 
 

4.1         Overstortscenario 

 
Afbeelding 13, Vergroten overstortcapaciteit 
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Kerkweg-zuid 
Het idee van dit scenario is om de straatriolering van de Kerkweg-zuid te vergroten, zodat meer afvoer 
capaciteit richting de overstort ontstaat. Uit modelberekeningen blijkt dat de geringe water-op-straat 
hoeveelheid van T=2 wordt opgelost wanneer de gehele Kerkweg-zuid een straatriolering met een 
diameter van 500 mm krijgt, in plaats van de huidige situatie waarin een deel een diameter van 400 mm 
heeft. Concreet moet hiervoor ca 250 m1 straatriolering vervangen worden. Een alternatief, vanuit 
rioleringstechniek meer gebruikelijk, is om juist het leidingdeel het dichtst bij de overstort te vergroten tot 
600 mm, over een vergelijkbare lengte. 
Om de WOS-hoeveelheid van T=10 te compenseren dient de straatriolering in zijn geheel vergroot te 
worden tot een diameter van gemiddeld 600 mm. Concreet moet hiervoor bijna 700 m1 aan straatriolering 
vervangen worden. 
Om de WOS-hoeveelheid van T=100 te compenseren is een leiding van gemiddeld rond 800 mm nodig. 
Dat is nog altijd niet genoeg voor een bui met een intensiteit zoals die van juli 2009. Nog altijd is er 
rondom de Jan Luyckenstraat WOS aanwezig,  wat eens te meer aangeeft hoe extreem die gebeurtenis 
was. 
 
Kerkweg-noord 
In dit scenario krijgt de Kerkweg-noord een eigen overstortdrempel die via een leiding onder de PC 
Hooftstraat wordt aangesloten op de singel langs de Vondellaan. Hiervoor moet een nieuwe leiding van ca 
350 m lengte worden aangelegd. De singel langs de Vondellaan heeft ter hoogte van de Bilderdijklaan een 
peilscheiding, met benedenstrooms een streefpeil van NAP -2,00 m en bovenstrooms NAP -1,40 m. 
Omdat het maaiveld van de Kerkweg-noord rond diezelfde NAP -1,40 ligt kan de overstort dus alleen met 
het lagere pand verbonden worden, dat wil zeggen aan de zuidzijde van de Bilderdijklaan. Direct achter de 
stuwdrempel, en onder de Bilderdijklaan, ligt een duiker. Mogelijk kan hierop worden aangesloten. Een 
alternatief is om de stuw onder de Bilderdijklaan verder naar bovenstrooms te verplaatsen zodat het lage 
pand verleng wordt richting een praktischere overstortlocatie. 
Bij T=2 is aan de Kerkweg-noord geen WOS berekend en heeft deze maatregel dus geen significant 
effect. Bij T=10 is een overstortdrempel van 4,0 m breedte op een hoogte van NAP -1,70 nodig en een 
lozingsleiding met een diameter van 600 mm. De drempel ligt slechts 25 cm onder het maaiveld. Dieper 
zou gunstig zijn ware het niet dat dat gezien de hoge oppervlaktewaterpeilen niet mogelijk is. Bij T=100 
heeft dit onvoldoende effect, omdat het oppervlaktewaterpeil te ver stijgt en de lozing stremt. De duikers in 
de singel langs de Vondellaan genereren wel opstuwing maar hebben per saldo geen groot aandeel in de 
totale peilstijging. 
 
 

4.2         Afkoppelen en lozen 

In dit scenario wordt in de eerste plaats verhard oppervlak van de riolering afgekoppeld zodat deze bij 
neerslag minder wordt belast en er van daaruit geen overlast meer kan optreden. Vervolgens wordt een 
afvoersysteem gedimensioneerd. 
Voor het zuidelijke deel bestaat het afvoersysteem uit de bestaande sloot langs de achtertuinen en de 
afvoerende duiker. Deze duiker wordt in de eindscenario’s via de van Lennepstraat op de singel langs de 
Vondellaan aangesloten. Voor het noordelijke deel bestaat het afvoersysteem uit een wadi langs de Anna 
Bijnsstraat en de Jan Luyckenstraat waarin het water deels wordt geborgen en deels wordt afgevoerd naar 
de singel langs de Vondellaan. 
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Afbeelding 14, Principe van het afkoppelscenario 
 
Kerkweg-zuid 
Om bij T=10 alle WOS te compenseren moet 1,25 ha verhard oppervlak van de riolering worden 
afgekoppeld. In de berekeningen is dat iteratief bepaald, door vanaf de probleemlocaties zoveel af te 
koppelen als nodig is om voldoende resultaat te behalen. De genoemde 1,25 ha is vrijwel al het verharde 
oppervlak dat er rondom de probleemlocaties is aangesloten, en is praktisch gezien het maximaal 
haalbare. Dezelfde maatregel geeft bij T=100 een WOS-reductie van ca 80 % van de oorspronkelijk 
berekende hoeveelheid. Bij de zomerbui van 2009 zou de reductie ca 70 % zijn. Dat zijn substantiële 
percentages maar het probleem is dus niet helemaal verholpen.  
Het waterpeil in de sloot achter de achtertuinen staat in deze situaties ruim boven het maaiveld van de 
Kerkweg-zuid. Dat komt vooral door de lange duiker die deze sloot in de huidige situatie verbindt met de 
singel langs de Oosterparkweg. Een vergroting van deze duiker tot rond 800 mm biedt enige ontlasting 
van de sloot maar niet genoeg om het WOS substantieel verder te verkleinen. 
Bij T=10 levert 1,25 ha maximaal 0,095 m3/s afvoer door de afvoersloot en de duiker, ofwel ruim 340 m3 in 
een uur. De bestaande sloot langs de achtertuinen is ca 1,50 m breed en 0,50 m diep. De stroomsnelheid 
bij de genoemde afvoer is dan ca 0,12 m/s hetgeen geen probleem is. De achterliggende duiker moet ca 
600 mm in diameter worden om voldoende afvoercapaciteit te genereren. Dan is de stroomsnelheid ca 
0,50 m/s en het verval enkele centimeters.  
Een bijkomend voordeel van het upgraden van de duiker is dat bestaande voorzieningen, en dan met 
name het afvoerrooster voor de drempel vlak langs de Jan Luyckenstraat, langer en sneller kan lozen. 
Daardoor vormt het ook een betere afvang van water dat langs het maaiveld de Kerkweg instroomt. Een 
nog betere situatie kan overigens worden verkregen door in de van Lennepstraat geen duiker aan te 
leggen maar een open watergang te creëren. Dit vergt echter meer ruimte en gaat ten koste van andere 
maaiveldfuncties. 
 

Wadi ‘noord’ 

Sloot en duiker 
‘zuid’ 

Singel 
Vondellaan 

stuw 
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Kerkweg-noord 
Om bij T=10 alle WOS te compenseren moet 2,21 ha verhard oppervlak rondom de probleemtrajecten 
worden afgekoppeld. Ook hier is dat vrijwel al het aanwezige verharde oppervlak. Het oppervlak wordt aan 
een wadi gekoppeld waarlangs het water afstroomt naar de singel langs de Vondellaan. Vanwege de lage 
maaiveldligging danwel het hoge waterpeil dient de wadi op het lage pand van de singel te worden 
aangesloten, door deze met een duiker aan te sluiten op de bestaande duiker direct benedenstrooms van 
de stuwdrempel bij de Bilderdijklaan. Een alternatief is om de bestaande stuw (zie afb 14) onder de 
Bilderdijklaan naar bovenstrooms te verplaatsen zodat de wadi wel rechtstreeks op de watergang kan 
worden aangesloten, en/of door de wadi na buien te bemalen. 
Bij T=10 geeft het afgekoppelde oppervlak een afvoer naar de wadi van 0,18 m3/s. Om voldoende 
afvoercapaciteit te genereren zonder vanuit de wadi overlast te geven is een greppel nodig met een 
bodemniveau op NAP-2,30 m (80 cm onder het maaiveld van de Kerkweg-noord) en een breedte op 
maaiveld van ca 3,0 m. Op dat moment staat er permanent water in de Wadi, omdat het waterpeil van de 
singel met NAP -2,00m hoger is dan de bodem van de wadi.  
 
Bij T=100 wordt de oorspronkelijk berekende WOS-hoeveelheid met ca 65 % gereduceerd. Bij de 
zomerbui van 2009 ca 70 %. Het waterpeil in de wadi is dan tot iets boven het maaiveld van de Kerkweg-
noord gestegen, zodat er geen volledige lozing meer kan plaatsvinden. Het oppervlaktewaterpeil langs de 
Vondellaan ligt dan nauwelijks lager dus een verdere optimalisatie van de wadi is niet nuttig zonder dat het 
singelpeil in deze piekgebeurtenissen wordt verlaagd. 
Het singelpeil kan bij dit soort situaties worden verlaagd door de inliggende duikers te vergroten zodat bij 
piekafvoeren minder opstuwing wordt gegenereerd. De bestaande duikers zijn voor normale (reguliere) 
afvoeren overigens ruim voldoende van afmeting. Bovenop het vergroten van de duikers zou een 
structurele verlaging van het singelpeil ook kunnen helpen, omdat dan meer berging wordt gegenereerd 
zodat er langer vanuit de wadi kan worden geloosd. Alleen verlagen van het singelpeil heeft nauwelijks 
effect, omdat de duikers dan blijven opstuwen en de ‘winst’ in waterberging daarin verloren gaat.  
 

4.3         Overige maatregelen 

In diverse gesprekken tussen de gemeente en bewoners zijn verschillende mogelijke maatregelen 
genoemd die in enige mate impact kunnen hebben op de overlast. Hieronder worden deze benoemd en 
wordt kort, kwalitatief het effect geschetst. Er is enige overlap met de hiervoor berekende scenario’s. In die 
gevallen wordt daarnaar verwezen. 
 

1. Aanleg rioolgemaal en persleiding aan de Bilderdijklaan 
Conform bestaande plannen, reeds in uitvoering. De aanleg van dit gemaal zorgt voor een robuustere 
afvoer van water uit de riolering van met name de Kerkweg-zuid. Het zal geen grote impact hebben op 
water-op-straat. 
2. Keerwand parkeerplaats Ridderstraat 
Dit kan ervoor zorgen dat er minder snel water over het oppervlak richting Kerkweg-noord afstroomt. 
Dit soort maatregelen is effectief om de belasting van het Kerkwegsysteem in pieksituaties te 
verkleinen en zo de hoeveelheid water-op-straat te verminderen. De gemeente heeft de aanlegkosten 
becijferd op € 80.000,-. 
3. Kering/drempel Lagendijk/centrum 
Idem voorgaande. Door de hoogteverschillen en helling in het maaiveld komen oppervlaktestroming 
op gang die op het laagste punt tot overlast kunnen leiden. Zoveel als mogelijk keren van die 
waterstromen ontlast de lage delen. 
4. Zware goot Ridderstraat nabij Geerlaan 
Idem voorgaande. 
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5. Drempel in Gaaij Fortmanstraat nabij put met keerklep 
Idem voorgaande 
6. Berging in parkeerplaats PC Hooftstraat 
Langs deze weg kan berging worden gerealiseerd om vooral de Kerkweg-noord te ontlasten. De 
afvoermogelijkheden naar die berging verdienen dan de aandacht. Verder zijn ondergrondse 
bergingen kostbaar in beheer en onderhoud. De gemeente heeft de aanlegkosten voor een 
bergingsleiding becijferd op € 800.000,- 
7. Overstortbemaling Kerkweg 
Binnen redelijke grenzen heeft bemaling geen significante impact op water-op-straat. Het probleem is 
dat het water niet snel genoeg naar een pompinstallatie kan afstromen, zodat aanvullend ingrijpende 
maatregelen in de riolering nodig zijn om de afvoercapaciteit te vergroten. Daarnaast is er geen goed 
lozingspunt in de omgeving aanwezig om het water naartoe te pompen. Meer water naar de zuivering 
pompen is niet wenselijk. 
8. Peilbeheersing watergangen 
Het huidige peilbeheer heeft geen impact op het ontstaan van de overlast, wel in de afwikkeling ervan. 
Afhankelijk van maatregelen ten aanzien van de afwatering van verhard oppervlak kunnen 
aanpassingen van de waterpeilen in de singel langs de Vondellaan enig soelaas bieden.  
9. Sloot Anna Beijnstraat in combinatie met afkoppelen 
Zie afkoppelscenario 
10. Sloot verbreden/obstakelvrij maken (Kerkweg) 
Zie afkoppelscenario 
11. Sloot graven achter Kerkweg/ van Lennepstraat 
Als alternatief op de genoemde duiker. Openwater heeft vanwege robuustheid altijd voorkeur boven 
een duiker maar kost ruimte hetgeen de maatregel kostbaarder maakt. 
12. Duiker achter Kerkweg controleren 
Het probleem van die duiker is duidelijk, deze heeft onvoldoende capaciteit om een pieklozing vanaf 
de Kerkweg af te voeren. Ongeacht de onderhoudsstaat ligt dat aan de afmetingen. De duiker is nooit 
voor dat doel aangelegd. 
13. Noodbemaling sloot achter Kerkweg 
Heeft geen significant aandeel in beperken van water-op-straat, hooguit in de duur ervan. De sloot zal 
makkelijker ontwateren. Deze bemaling is een alternatief op de duiker, maar qua capaciteit 
onvoldoende om een aandeel in het voorkomen van de overlast te hebben. 
14. Berging onder parkeerplaats Ridderstraat 
Als aanvulling of alternatief op 2 en 6 en met hetzelfde voorbehoud. Berging op die locatie is op zich 
nuttig, maar kostbaar. 
15. Overstort PC Hooftstraat 
Zie overstortscenario 
16. Effect verlagen waterpeil singels 
Zie scenario’s. Verlagen van het waterpeil in de singel langs de Vondellaan is zeker van invloed op 
het behoud van de afwateringsmogelijkheid vanuit bijvoorbeeld de genoemde wadi, de sloot achter de 
Kerkweg-zuid of een overstort vanuit de Kerkweg-noord, maar verdient meer onderzoek ten aanzien 
van grondwater en fundering van aanwezige bebouwing. 
17. Watergoot in het noorden van de Kerkweg 
Als basis voor afkoppelen 
18. Meten in rioolsysteem en watersysteem 
Bemeten van enkele evidente punten, zoals in de rioolsystemen van de Kerkweg-noord en –zuid én 
de singels in de omgeving verdient absoluut aanbeveling. Het realiseren van een monitoringssysteem 
is niet moeilijk of kostbaar, maar heeft voor een lange levensduur regelmatig onderhoud nodig. 
19. Wadi in Jan Luyckenstraat (Zie afkoppelscenario) 
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4.4         Kosten 

Met de maatregelen zoals beschreven in dit hoofdstuk zijn hoge (aanleg-)kosten gemoeid. Op dit moment 
is een scherpe kostenbepaling vanwege de grove insteek van de maatregelen nog niet mogelijk, daarom 
wordt volstaan met een benadering op basis van kostenkentallen. De meeste kostenkentallen en 
rekenwijzen zijn ontleend aan de Leidraad riolering Module D1100. Het daarin genoemde prijspeil 2007 is 
driemaal verhoogd met 5% tot een indicatief prijspeil 2010. In de Leidraad worden mogelijke 
invloedsfactoren genoemd (niet gekwantificeerd) die in sterke mate bepalend kunnen zijn voor de kosten. 
Hier is geen rekening mee gehouden. De genoemde realisatiekosten zijn dan ook te beschouwen als 
indicatie. 
 
Overstortscenario 
Kerkweg-zuid 
Vergroten van 270 m1 straatriolering tot 500 mm   € 180.000 ,- 
Alt. Vergroten van 700 m1 straatriolering tot 600 mm  € 580.000,- 
Alt. Vergroten van 700 m1 straatriolering tot 800 mm  € 780.000,- 
 
Kerkweg-noord 
Aanleggen van 350 m1 overstortleiding van rond 600 mm € 110.000,- 
Aanleggen nieuwe overstortput     €   40.000,- 
Deze kosten zijn zeer sterk afhankelijk van de aansluitmogelijkheden op de singel langs de Vondellaan. 
 
Afkoppelscenario 
Kerkweg-zuid 
Afkoppelen van 1,25 ha verhard oppervlak    € 315.000,- (€25,- per m2) 
Vergroten duiker in de straat , 250 m1 tot rond 500 mm  € 165.000,- 
Alt. Vergroten duiker in de straat , 250 m1 tot rond 800 mm € 280.000,- 
 
Kerkweg-noord 
Afkoppelen van 2,21 ha verhard oppervlak    € 550.000,- 
Wadi (verhard 260 m1)      €   97.000,- 
Verwerving van gronden voor de wadi/sloot is in grote mate bepalend en is hierin niet verrekend. 
 
Overige kosten 
De aanleg van een keerwand langs de Ridderstraat is door de gemeente geraamd op € 80.000,- 
Een berging in de PC Hooftstraat, uitgevoerd in de vorm van een bergingsleiding, is door de gemeente 
geraamd op € 800.000,-.  
De subsidie voor afkoppelen van het waterschap is afhankelijk van de wijze van afwateren. Deze is € 1,60 
/m2 wanneer direct wordt geloosd, € 2,30 wanner via een bergingsvoorziening wordt geloosd en € 4,10 
wanneer via een infiltratievoorziening wordt geloosd.  
De realisatie van een nieuw poldergemaal van 60 m3/min kost ca € 1.200.000,-. Dat is bepaald op basis 
van een grove eenheidsprijs en houdt geen rekening met lokale omstandigheden.  
Vervangen van de duiker nabij de Prunuslaan kost ca € 50.000,-. Daarbij is geen rekening gehouden met 
eventuele aanpassingen aan de in de omgeving liggende gasleiding, hetgeen aanzienlijk verhogend effect 
op de kosten kan hebben. 
Vervangen van de duiker onder de Kerkweg kost ca € 60.000,-. Ook hierbij is geen rekening gehouden 
met nabijgelegen kabels en leidingen. 
Verruimen van de bestaande wegsloot (ca 2 km) langs de rijksweg als bypass  € 600.000 
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5            ADVIES 

De mogelijke maatregelen ter beperking van de overlast vergen hoge realisatiekosten.  
Technisch gezien zijn de overstortscenario’s waarschijnlijk het beste uitvoerbaar omdat deze, met name 
aan de Kerkweg-zuid, vooral verruiming van bestaand werk omvatten en zo minder ingrijpen op de 
bestaande situatie.  Toch wordt het vergroten van de straatriolering aan de Kerkweg-zuid gezien als 
laatste redmiddel, en is dit alleen aan te bevelen als vervanging van de bestaande leiding om 
levensduurredenen aan de orde is. De vervanging is kostbaar, tijdelijk zeer ingrijpend in de straat, en er is 
een forse diameter nodig om voldoende effect te realiseren. 
 
De afkoppelscenario’s zijn robuuster. Ze grijpen meer in bij de bron door lokaal oplossingen te bieden 
(berging) en passen daardoor beter in het bestaande beleid. Het belastende water wordt omgeleid voordat 
het de riolering instroomt. Het effect is flexibel met het werkelijk afkoppelbare oppervlak en voegt hoe dan 
ook daadwerkelijk iets toe aan de afvoercapaciteit van het systeem als geheel. Ook bestaande 
voorzieningen, met name de afvoerroosters ter hoogte van de Jan Luyckenstraat, kunnen dankzij de 
beoogde optimalisatie van de afvoer beter functioneren. Het advies is dan ook om vooral op deze 
maatregelen te focussen. 
De manier van afkoppelen verdient aandacht; de meeste dakafvoeren van de woningen zijn niet direct 
verbonden met de riolering maar lozen voor de gevel op straat, zodat het water pas via de straatkolken de 
riolering kan instromen. In dit geval ligt het voor de hand om het ‘afkoppelen’ te realiseren door de afvoer 
vanaf de daken met roostergoten in de straat op te vangen en via een eigen leidingsysteem af te voeren 
naar de beoogde sloten. Op deze manier blijft de bestaande riolering onaangetast. Voor bewoners is dat 
een belangrijk punt, er is in gesprekken zorg geuit over mogelijke stankoverlast die bij traditioneel 
afkoppelen kan optreden door ontluchtingsproblemen. Het gaat te ver om dit uitgebreid te behandelen 
maar door de hierboven beschreven manier van ‘afkoppelen’ heeft geen impact op de huisaansluitingen 
en de ontluchting van binnenhuisriolering. 
Een ander voordeel van afkoppelen via roostergoten is dat eventueel ontstaan water-op-straat alsnog via 
de roosters kan worden afgevoerd. Zo wordt ook een laatste barrière gevormd tegen water dat over het 
oppervlak de Kerkweg instroomt. 
 
Het volgende dient echter heel duidelijk gesteld te worden: de laag gelegen delen van de Kerkweg zijn en 
blijven de zwakste schakel in de riolering van deze omgeving. Zowel in de praktijk als uit 
scenarioberekeningen is gebleken dat de overlast altijd eerst daar ontstaat, en dat is een probleem dat 
historisch zo gegroeid is. De WOS-situatie kan voor buien tot een herhalingstijd van T=10 met forse 
technische maatregelen onder controle worden gehouden, maar bij de extreme gevallen zoals die in juli 
2009 is enige overlast nog steeds te verwachten. 
Omdat is geconcludeerd dat alle maatregelen in de riolering, zoals deze zijn onderzocht, slechts tot op 
zekere hoogte werken, is het zeker aan te bevelen te blijven zoeken naar mogelijkheden om het water aan 
het oppervlak vast te houden waar het valt. Daarbij wordt met name gedacht aan verkeersdrempels of 
andere keerconstructies, zoals deze op enkele plaatsen al zijn aangelegd. Met name nabij de Kerkweg-
noord en/of de Ridderstraat zijn welllicht meer mogelijkheden. 
 
Alles beschouwende kan worden gesteld dat geen enkele maatregel of stelsel van maatregelen het risico 
uitsluit dat er in de toekomst (ernstige) overlast kan optreden. Het instromen van regenwater in de 
woningen is met de huidige vloerpeilen redelijkerwijs niet te voorkomen. De enige maatregel ter verkleining 
van het instroomrisico is het verhogen van de vloerpeilen. 
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In de onderstaande tabel worden nogmaals de maatregelen benoemd met daarbij de globale 
kostenraming en een kwalitatieve beschrijving van het effect van de maatregel. 
 

Tabel 1, Maatregelentabel met kosten en effecten 
Maatregel Indicatie kostprijs Effect (kwalitatief) 
Keerwand (Ridderstraat) € 80.000,- Tegenhouden van waterstromen aan het 

oppervlak. 
Bergingsvoorziening PC 
Hooftstraat 

€ 800.000,- Tijdelijk, lokaal opvangen van water in de 
riolering wanneer deze niet snel genoeg kan 
ontwateren via de overstorten of gemalen  

Vergroten van de straatriolering 
in de Kerkweg 

Tot € 780.000,- Tijdens hevige regenval sneller water afvoeren 
door de riolering naar de riooloverstorten 

Nieuwe overstort en 
lozingsleiding PC Hooftstraat 

€ 150.000,- Creëren van een extra, nabij gelegen 
lozingsmogelijkheid vanuit de riolering van de 
Kerkweg-noord zodat piekneerslag makkelijker 
afgevoerd en geloosd kan worden 

Afkoppelen verhard oppervlak € 25,-/m2 
Noord: 2,21 ha =  
€ 550.000,- 
Zuid: 1,25 ha = € 
315.000,- 

Ontlasten van de bestaande straatriolering door 
afvoer van verhard oppervlak daarvan af te 
leiden middels een eigen afvoervoorziening. Mits 
lozingspunten in de Kerkweg-noord en –zuid 
beschikbaar zijn. 

Vergroten duiker van 
Lennepstraat e.o. 

Tot € 280.000,- Realiseren van voldoende afvoer vanuit de sloot 
waarop de afkoppelvoorzieningen van de 
Kerkweg-zuid moeten lozen. Noodzakelijk in dat 
kader. 

Aanleggen Wadi in de Jan 
Luyckenstraat 

€ 97.000,- Realiseren van een afvoer- of 
lozingsmogelijkheid van afkoppelvoorzieningen 
in de Kerkweg-noord. Noodzakelijk in dat kader. 

Nieuw poldergemaal nabij de 
Crezéepolder 

€ 1.200.000,- Nieuw gemaal van 60 m3/min als extra ontlasting 
van de polder Reyerwaard aan de zuidoostzijde 

Verruimen duikers  á ca € 50.000,- Vergroten van de afvoercapaciteit van de duiker 
als bepalend onderdeel in het oppervlaktewater-
systeem 

Verurimen van 2 km bestaande 
wegsloot 

€ 600.000,- Creëren van een bypass in het 
hoofdafvoersysteem van de polder zodat de 
afwatering met minder opstuwing gepaard gaat 
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