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Onderwerp Watervergunning Zuidzijde Zoom & waterberging Parkvijver/ Pielekeswater

De gemeente is voornemens om het gemengd stelsel in de Zuidzijde Zoom te vervangen door een gescheiden
rioolstelsel. Hiermee wordt en 12.750 m² afgekoppeld. Het huidige gemengde rioolstelsel watert af richting het
BBB in het Anton van Duinkerkpark. Het BBB heeft een overstort direct op de Zoom (afb 1. rode pijl), welke
afwatert richting Scheldevesting/Theodorushaven.
De werkzaamheden zullen in twee fases worden gerealiseerd. Fase 1 zijn de werkzaamheden behorende bij de
reconstructie Zuidzijde Zoom en worden uitgevoerd in 2022. Fase 2 zijn de werkzaamheden behorende bij de
renovatie van de Grebbe onder de binnenstad (afb 1. licht blauwe pijl II) en worden uitgevoerd in 2022/2023.
De volgende waterhuishoudkundige aanpassingen zullen worden gedaan:
a) Afkoppelen verharding Zuidzijde Zoom 12.750 m² (Fase 1)
b) Realisatie HWA-nood overstort Zuidzijde Zoom op de Zoom (Fase 1)
c) Compensatie in Parkvijver/ Pielekeswater (waterpeil 1,50 m +NAP tot max 1,90 m +NAP). (Fase 2)
d) Stuw KST02569 met overstortniveau 1,60 m +NAP voorzien van overstortmes tot 1,90 m +NAP
(aanbrengen mes in Fase 1 laagste niveau 1,80 m +NAP, gedoseerde lozing op 1,70 m +NAP.
Fase 2 overstortmes omhoog naar 1,90 m +NAP)
e) Brandleiding onder Grebbe richting Oude Binnenhaven voorzien van stuwconstructie nabij Pielekeswater
(overstortniveau 1,90 m +NAP met knijpvoorziening op 1,50 m +NAP) (Fase 2)
Afbeelding 1: Waterhuishoudkundige situatie Zuidzijde Zoom.

Afkoppelen verharding Zuidzijde Zoom 12.750 m² en compensatie (Fase 1)
Het verhard oppervlak van de Zuidzijde Zoom zal worden afgevoerd richting de Parkvijver en daar worden
geborgen. De retentie eis komt volgens de Keur van het waterschap uit op:
Benodigde compensatie (m³) = toename verhard oppervlak (m²) * gevoeligheidsfactor * 0,06 (m)
Volgens de beleidsregel in de Keur dient in het beginsel bij afkoppelen van een verhard oppervlak
>10.000m² uitgegaan te worden van een waterberging van 60 mm. Echter als door een
waterhuishoudkundige onderbouwing (4.6) aangetoond kan worden dat e.e.a. voldoende hydrologisch
neutraal gebeurt, dan kan er maatwerk plaats vinden bij afkoppelen.
Theoretische benodigde compensatie (m³) = 12.750 m² * 1 * 0,06 m= 765 m³
In de huidige situatie is het verhard oppervlak direct aangesloten op het GEM-stelsel (afb 1). Het gemengd
rioolstelsel in de Zuidzijde Zoom watert af richting de BBB in het Anton van Duinkerkpark. De BBB heeft een
overstort direct op de Zoom (rode pijl). De Zoom watert af richting Scheldevesting/Theodorushaven. Door de
Zuidzijde Zoom af te koppelen wordt de BBB ontlast en zal daardoor minder gaan overstorten (afname emissie)
richting de Zoom. De realisatie van een HWA-stelsel draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit in de
Zoom. Dit doordat het hemelwater van de Zuidzijde Zoom richting het oppervlaktewater wordt afgevoerd en niet
eerst nog wordt vermengd met vuilwater.
De basisinspanning voor een gemengd rioolstelsel is een onderdrempelberging van 7 mm. Daarbij komt nog dat
een standaard gemengde riolering 0,7 mm/u pompovercapaciteit heeft. Nemen we een periode van 12u als
uitgangspunt geeft dat in totaal 7 mm + 0,7 *12 mm = 15,4 mm. Door 15 mm berging te realiseren, komt er
gedurende die 12u evenveel water in de Zoom/Scheldevesting als nu het geval is langs de gemengde overstort.
In fase 1 zal de stuw KST02569 (bijlage 2) met een overstortniveau 1,60 m +NAP voorzien worden van een
overstortmes. Dit overstortmes zal in de tijdelijke situatie ingesteld worden op 1,80 m +NAP met een
gedoseerde doorlaat (sleuf 5cm breed) op 1,70 m +NAP. In fase 1 zal het waterpeil van 1,60 m +NAP tijdelijk
worden opgezet naar 1,70 m +NAP. Op deze manier compenseren we ook in de tijdelijk situatie het
afgekoppeld verhard oppervlak van de Zuidzijde Zoom.
Realisatie HWA-nood overstort Zuidzijde Zoom op de Zoom (Fase 1)
Om het HWA-stelsel extra te ontlasten bij extreme neerslag zal er een HWA-nood overstort (bijlage 1)op de
Zoom worden gerealiseerd. Deze dient om de druklijnen in het HWA-stelsel te kunnen breken. De overstort zal
komen ter hoogte van de Zuidzijde Zoom/Van Overstratenlaan. De nood overstort komt op een niveau van
10,00 m +NAP. In onderstaande tabel de te verwachten debieten vanuit het hydraulisch model bij de
verschillende norm buien.

Nood overstort op
10,00 m +NAP

Bui 2
21 m³

Bui 4
32 m³

Bui 6
40 m³

Bui 8
49 m³

Bui 9
78 m³

Bui 10
99 m³

Definitieve compensatie Zuidzijde Zoom (Fase 2)
Oorspronkelijk staat de Parkvijver en Pielekeswater middels een brandleiding in verbinding met de Oude
Binnenhaven / Scheldevesting (streefpeil 1,50 m +NAP). Deze brandleiding is gelegen onder de Grebbe en zal
wordt meegenomen met de renovatie Grebbe in 2022/2023. Echter is deze koppeling door een ingreep medio
2008 verbroken. Er is destijds een grote interne overstortput geplaatst waarbij de brandleiding is onderbroken.
De koppeling zal met de renovatie Grebbe worden hersteld. Ter hoogte van het Pielekeswater zal een
stuwconstructie worden geplaatst (overstortniveau 1,90 m +NAP en een knijpvoorziening op de brandleiding op
1,50 m +NAP). Dit zodat de voorkeurstroming van de Parkvijver niet meer richting de Zoom is. De
voorkeurstroming zal richting het Pielekeswater gaan, dan door de brandleiding richting de Oude
Binnenhaven/Scheldevesting. Op die manier zorgt de afvoer van de berging ook nog voor extra doorspoeling
van de Oude Binnenhaven wat gunstig is gezien de aanwezige overstort van het stamriool daar en het
recreatief gebruik van de Oude Binnenhaven en Scheldevesting.
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De exacte vormgeving van de stuwconstructie met knijpvoorziening op de brandleiding/ Pielekeswater zal bij de
verdere planvoorbereiding renovatie Grebbe worden uitgewerkt. Na afronding werkzaamheden Grebbe zal de
brandleiding voorzien zijn van de stuwconstructie. Het overstortmes op de stuw KST02569 zal worden ingesteld
op het niveau van 1,90 m +NAP.
Vertraagde afvoer
De knijpvoorziening komt op 1,50 m +NAP. De overstorthoogte komt 1,90 m +NAP, waardoor er een maximale
waterschijf is van 0,40 m. De afvoer naar het oppervlaktewater mag maximaal 2 l/s/ha zijn. Op basis van de
formule van Bernoulli komt de knijpvoorziening van de retentie Pielekeswater/Parkvijver uit op ø5 cm.
Berekening diameter knijpconstructie

Waarde

Eenheid

Oorsprong

Kenmerken
Bruto oppervlak

1,28

ha

Maximale waterschijf (Z)

0,40

m

Afvoercoefficient

2

Maximaal gedoseerde lozing

∆H

l/s/ha

2,55

l/s

4,2

cm

5,0

cm (minimaal 4 cm)

Berekening
Diameter knijpvoorziening

Formule Bernoulli

Formule doorlaat volgens Bernoulli:
Q = m * A *Ö(2 * 9 * Z)

μ= Contractiecoefficient (afhankelijk van soort knijpvoorziening, zie tabel)
A= Natoppervlak
G = zwaartekracht (afgerond naar 9 m/s²)
Z= opstuwing ( Δh)

overstorthoogte

maximale waterschijf
∆H

knijpvoorziening

Bijlage:
1. Tekening: Riolering verwijderen en te maken situatie (tek nr UO-RI-01, versie 1)
2. Tekening stuwput (KST02569) Anton van Duinkerkpark (tek nr. UO-OV-02, versie 2.0)
3. Berging Parkvijver en Pielekeswater 09-03-2021
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