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1.

Inleiding
In opdracht van de Deelgemeente Prins Alexander is door het Ingenieursbureau van
Gemeentewerken Rotterdam onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de zakkings- ,grondwater en
regenwaterproblematiek in de wijk Kralingse Veer te Rotterdam.
Enkele onderdelen van deze problematiek is eerder door ons onderzocht v.a. 2000, hierover is
gerapporteerd in:
2001; zie Rapport nr.: 2000-024/A d.d. 01-08-2001
2006; zie Rapport nr.: 2000-024/B d.d. 12-09-2006
2008; zie Rapport nr.: 2000-024/C d.d.15-04- 2009.
Voorts is aanvullend onderzoek uitgevoerd, conform aanbevelingen uit het recentelijk rapport nr.
2000-024/C.
De aanbevelingen uit het recentelijk rapport van april 2009 zijn in dit onderzoek opgenomen en
betreffen de volgende aandachtspunten:
−
−
−
−
−
−

Vaststellen van criteria voor het bepalen van de funderingstechnische
handhavingstermijn;
Vaststellen van de criteria voor de handhavingstermijn met betrekking tot wateroverlast
Continueren en verwerken van de meetgegevens uit NAP boutmetingen
Lintvoegmeting van de “kwetsbare panden” op staal
Reguleren van hemelwateroverlast adv capaciteitsberekeningen
Continueren van het meten van de grondwaterstanden

Het huidige onderzoeksgebied staat aangegeven op de situatietekening die als bijlage 1 aan dit
rapport is toegevoegd.
Alle op staal gefundeerde panden (woningen) in Kralingse Veer liggen binnen het huidige
onderzoeksgebied. Binnen dit gebied zijn ook enkele op palen gefundeerde panden aanwezig.
Voor de overige en algemene gegevens over de bodemgesteldheid, funderingstypen, de
grondwatersituatie en de riolering verwijzen wij naar ons eerdere rapport nr. 2000-024/A.
De afdeling MRO van het Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam heeft het onderzoek
naar het beperken van hemelwateroverlast in de wijk Kralingse Veer uitgevoerd. Het rapport van
MRO is integraal als bijlage 5 aan dit rapport toegevoegd.
De afdeling Wegenbouw van het ingenieursbureau heeft een bijdrage geleverd over risico’s en
oplossingen voor onderhoud van de wegen binnen Kralingse Veer en is als bijlage 10 aan dit
rapport toegevoegd.
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2.

Probleemstelling
Alle Rotterdamse wijken zijn aan zettingen onderhevig. Deze zettingen worden veroorzaakt door
de samendrukking van de aanwezige slappe, samendrukbare, Holoceen klei- en veenlagen ten
gevolge van ophogingen uit het verleden. Deze voormalige poldergebieden zijn destijds voor de
aanleg van straten en woongebieden opgehoogd. De zakkingen worden gewoonlijk
gecompenseerd door onderhoudsophogingen, die in Rotterdam gemiddeld 1 x per 20 jaar plaats
vinden. De aanwezige panden in Rotterdam zijn doorgaans gefundeerd op palen en niet of
nauwelijks aan zettingen onderhevig. Vanwege o.a. de (houten) paalkoppen mag de
grondwaterstand niet worden verlaagd.
In de wijk Kralingse Veer is echter een groot aantal panden die gebouwd zijn van vòòr 1945 niet
op palen gefundeerd, maar zoals wordt genoemd op “staal” gefundeerd. Deze panden volgen min
of meer de zakking van het terrein en komen daardoor in de loop van de tijd steeds lager te
liggen. Dit houdt in dat de op staal gefundeerde panden steeds dichter bij het grondwater komen
te liggen. De zogenoemde (gemiddelde) ontwateringdiepte neemt langzamerhand steeds verder
af. Op den duur leidt dit tot vochtklachten en mogelijk gezondheidsklachten voor de bewoners.
Als gevolg van de zakking van de ondergrond en daardoor ook de panden op staal, kunnen de
wegen en riolering niet of minimaal worden opgehoogd waardoor er wateroverlast optreedt bij
hevige regenval. Bovendien zullen enkele wegen in slechte staat gaan verkeren omdat de
vereiste drooglegging op den duur niet meer realiseerbaar is.
In het onderliggende rapport is van het onderzoeksgebied een beschouwing gemaakt van de:
• ontwateringsdiepte van de panden. Dit is het verschil tussen dorpelhoogte en
grondwaterstand.
• hemelwateroverlast (regenwater). Waarbij wordt gezocht naar oplossingen om dit te
beperken.
• drooglegging van de wegen. Voor een stabiel wegdek is het van belang dat het
grondwater voldoende laag onder het wegdek staat.
Het huidige bedoelde onderzoeksgebied staat aangegeven op de situatietekening die als bijlage
1 aan dit rapport is toegevoegd.
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3.

Onderzoek aan panden
In dit hoofdstuk zullen de verschillende onderzoeken en metingen en de daaruit afgeleide
resultaten worden besproken.

3.1

Lintvoegmeting
In het kader van dit onderzoek zijn in de straten binnen het onderzoeksgebied in de wijk Kralingse
Veer in en rond de onderzoeksgebieden volgens het uitgevoerde onderzoek in 2006,
lintvoegmetingen uitgevoerd. Deze metingen hebben tot doel aan te geven het verticale verloop
van de panden onderling. Hieruit kan in een tijdig stadium kenbaar worden gemaakt waar panden
nu of in de toekomst problemen kunnen verwachten van funderingstechnische oorzaak.
In tabel 1 zijn de straten en huisnummers weergegeven waarvan de lintvoegen in de gevels met
behulp van een slangenwaterpas is ingemeten.
Tabel 1. Lokaties lintvoegmetingen.
Lintvoegmetingen augustus 2009
Atilopestraat
Buffelstraat
IJsselmondselaan
Lamastraat
Ottergracht
Robbesingel
Zebrastraat

Huisnummers
23-39
33-67;69-105;
208-220; 232-238; 244-246; 264-270; 278-284
1-23; 25-39; 26-32
2-5;
1-3; 21-35

In de bijlagen 2 zijn deze waarnemingen grafisch weergegeven en in de bijlage 3 zijn de gemeten
panden aangemerkt.
Uit de resultaten van de lintvoegmeting binnen het onderzoeksgebied zijn scheefstanden
waargenomen die duiden op funderingstechnische gebreken. In de onderstaande tabel 2 zijn van
panden met scheefstanden ca 15 mm/m1 en groter weergegeven.
Volgens de Concept IGWR richtlijn voor funderingsonderzoek van Gemeente Rotterdam vallen
de panden met een scheefstand van >15 mm/m1 in de categorie matig tot slecht. Scheefstanden
> 20mm/m1 vallen in de categorie slecht.
In de situatie van Buffelstraat 87-95, IJsselmondselaan 164-170 en Zebrastraat 35 is de
scheefstand slecht.
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Tabel 2. Scheefstanden ca 15 mm/m1 en groter.
Straat
Scheefstand mm/m1
IJsselmondselaan 164-170
23
IJsselmondselaan 170
15
Buffelstraat 87- 95
34
Buffelstraat
17
Zebrastraat 35
20
Lamastraat 15 – 19
14
Ottergracht
14
Ottergracht 14- 22
17
Ottergracht 3 – 5
14

IGWR richtlijn beoordeling
Slecht
Matig
Slecht
Matig/slecht
Slecht
Matig
Matig
Matig/slecht
Matig

Van de panden die in de categorie “slecht” vallen zal moeten worden nagegaan of de
scheefstand op termijn toeneemt of stabiel blijft. Het risico bij toenemende scheefstand van het
pand kan leiden tot instabiliteit, hiertoe zal de scheefstand t.o.v. de vertikaal bepalend zijn.
Geadviseerd wordt van de panden die vallen in de categorie “slecht” een inpandige waterpassing
uit te laten voeren alsmede het bepalen van de scheefstand van de muren.
Bovendien wordt geadviseerd de belendingen van deze panden bij het onderzoek te betrekken.

3.2

Zettingsmetingen panden
Bij 30 panden zijn meetbouten geplaatst om aan de hand van nauwkeurigheidswaterpassingen
de zettingen te meten. De nulmeting vond plaats op 27 maart 2007. Inmiddels zijn 6 halfjaarlijkse
vervolgmetingen beschikbaar, laatste meting dateert van april 2010. De meetresultaten staan
vermeld in de tabel van bijlage 4.
Het onderzoeksgebied Kralingse Veer vertoont geen eenduidig zettinggedrag. Per woonblokdeel
zijn er duidelijke verschillen in zetting waarneembaar. Bij de IJsselmondselaan met name nr 182
zijn grote zettingen gemeten in de orde van 5 a 7 mm/j. Daarentegen bedraagt de zetting tussen
Buffelstraat 88-156 minder dan 2 mm/j.
Als aanvullende informatie uit het vorige onderzoek wordt vermeld dat alle panden (binnen het
onderzoeksgebied) gebouwd vòòr 1945 op staal staan waarbij uitgezonderd enkele op houten
palen gefundeerde panden aan de IJsselmondselaan. Dit betreft in elk geval de nrs. 222 – 224 en
waarschijnlijk de nrs. 226 – 228, 258- 260 en 334.
Uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden zijn de zettingen gebiedsafhankelijk en zal deze
bij de beoordeling van de toekomstige ontwateringsdiepte per locatie moeten worden beschouwd.
De zakking gemeten aan de panden IJsselmondselaan met name nr 182 zijn fors te noemen.
Volgens de Concept IGWR Richtlijn vallen deze panden met een zakking > 4mm in de categorie
slecht. Opgemerkt wordt dat dit beoordelingscriterium is afgestemd voor houten paalfunderingen.
Overigens betreffen de zettingsmetingen slechts een meetpunt (meetbout) aan de voorzijde van
het pand. Onbekend is hierdoor of het pand gelijkmatig of scheef zakt. Aan de hand van een

Kralingse Veer

Projectcode

KGW0000

Datum

Pagina

2000-024/D

definitief

25 aug 2010

8 van 19

inpandige waterpassing kan worden afgeleid of het pand in de tijd gelijkmatig of scheef zakt, zie
onder meer hoofdstuk 3.1.
In het kader van de bouw- en funderingstechnische aspecten van de panden IJsselmondselaan
met name nr 182 wordt om die reden aanbevolen bij deze panden een funderingstechnische
beschouwing te maken over de initiële zetting ten opzichte van het maaiveld en de belendingen,
teneinde eventuele maatregelen te kunnen nemen tegen mogelijk te voorziene schade of
ongerief. In dit zelfde kader wordt ook aandacht gevraagd voor de panden IJsselmondselaan 152
en 354.
Bewoners van Ottergracht 15 en 16 hebben het vermoeden dat hun pand een fundering op palen
heeft. Dit dient nader te worden onderzocht, indien een te lage grondwaterstand (dit noemt men
wateronderlast) aan de orde zou komen. Het risico bij wateronderlast is dat er paalrot kan
optreden omdat op termijn de paalkoppen droog komen te staan .

3.3

Peilbuisgegevens
In Kralingse Veer staan thans 28 peilbuizen voor het meten van het freatische grondwater.
Van een aantal peilbuizen zijn langere meetreeksen beschikbaar. Tot aan het opstellen van dit
rapport zijn van 7 peilbuizen de recentelijke stijghoogtes uit 2010 bekend. Peilbuis 134566-91
e
geeft de stijghoogte in het 1 watervoerende zandpakket op a NAP-20m weer. De metingen
geven geen significante afwijkingen, zie bijlage 6.
Van de overige peilbuizen is gebruikt gemaakt van de meetgegevens uit de vorige rapportages.
In de grafieken van de lintvoegmetingen zijn de grondwaterstanden tussen de meetpunten
rechtlijnig geïnterpoleerd.

3.4

Rioolputdeksel NAP-hoogte meting
In het kader van het onderzoek Kralingse Veer zijn een aantal rioolputdeksels ingemeten ten
opzichte van NAP. In de bijlage 7 zijn de meetresultaten hiervan weergegeven.
De hoogteligging van de rioolputdeksel vertegenwoordigt in vele gevallen de hoogte van het
lokale straatpeil rondom de put. Aan de hand van de hoogteligging van de rioolputdeksel ten
opzichte van de dorpelhoogte kan een inschatting worden gemaakt van de kans dat bij hevige
regenval het water over de dorpel de woningen binnen stroomt.

3.5

Dorpelhoogtes
In het kader van de actualisering van het onderzoek zijn een groot aantal dorpelhoogtes opnieuw
ingemeten, zie bijlage 8. Voor de volledigheid merken wij op dat bij het gebruik van de
dorpelhoogte (ten opzichte van de omgeving) er rekening mee moet worden gehouden dat een
aantal dorpels in het verleden zijn verhoogd en dat begane grond vloeren aanzienlijk lager
kunnen liggen dan de dorpels. Gemiddeld liggen de dorpels ca 2 cm boven het vloerpeil.
Bij een aantal locaties liggen de dorpels vrijwel gelijk of lager dan het aangrenzende straatpeil.
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Het verschil tussen dorpelpeil en straatpeil geeft aan de hoeveelheid water die het
openbaargebied kan bufferen voordat het water uiteindelijk de panden binnenstroomt.
Op basis van de uitgevoerde metingen is dit risico het geval bij Ottergracht 7 en 22, mogelijk geldt
dit ook voor de tussen gelegen panden.

3.6

Ontwateringsdiepte
Uit de metingen van grondwaterstanden en hoogteligging van de dorpels is de droogstand in de
kruipruimtes af te leiden. Het verschil tussen aanleghoogte van de dorpel en de heersende
grondwaterstand wordt de ontwateringdiepte genoemd. Uit de grafieken van de lintvoegmetingen,
zie bijlage 2, is zichtbaar op welke locaties de ontwateringdiepte (t.o.v. dorpelpeil) gering is.
In de tabel van bijlage 8 is de minimum en gemiddelde ontwateringdiepte in de directe omgeving
van de peilbuizen aangegeven.
Indien wordt uitgegaan van de gemeten zakkingsnelheid van de panden (lees zakking van de
dorpels) kan een prognose worden gemaakt van de ontwateringdiepte naar de toekomst
bijvoorbeeld over 20 jaar. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de grondwaterstand niet significant
verandert. In de tabel van bijlage 8 is dit de kolom 2030 “ontwateringsdiepte t.o.v. dorpel”.
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4.

Beschouwing van de criteria voor het bepalen van
de handhavingstermijn voor op staal gefundeerde
panden
De IGWR richtlijn voor funderingsonderzoek, in 2008 opgesteld door Gemeentewerken
Rotterdam geeft een minimale waarde van 0,30 m aan als uiterste waarde voor de
ontwateringsdiepte. Indien een pand langdurig een ontwateringsdiepte heeft van <0,30 m wordt
het pand als slecht beoordeeld waarbij de handhavingstermijn van het pand op minder dan 5 à 10
jaar wordt gesteld. Strikt genomen betreft dit een gezondheidsaspect in verband met het vocht en
een fysisch aspect vanwege de mate van aantasting van het balkhout.
Volgens dS+V gelden geen criteria voor ontwateringdiepte in de kruipruimte. Het enige waaraan
de kruipruimte moet voldoen is voldoende ventilatie onder de vloer. Geadviseerd wordt voor de
ventilatie een minimale spleetruimte van10 cm aan te houden. Op basis van praktische
benadering kan dus een minimale vereiste ontwateringdiepte t.o.v de onderkant vloer worden
aangenomen.
Uitgaande van 10 cm ventilatieruimte, 2 cm dikke vloerplanken en 20 cm hoge balklaag betekent
dit dat het grondwater in principe niet minder dan 32 cm (10+2+20) onder de bovenkant vloer
mag staan. Dit stemt goed overeen met de IGWR richtlijn. Als er gemiddeld ca 2 cm extra wordt
aangehouden tussen dorpel en vloeroppervlak komt de minimaal toelaatbare ontwateringdiepte
uit op 34 cm beneden dorpelpeil.
Indien ervan wordt uitgegaan dat de grondwaterstand gemiddeld 20 cm hoger kan komen te
staan en wordt gerekend met een meetfout van 1 cm, dan geldt voor de gemiddelde waarde het
criterium > 55 cm (34cm +20 cm+ 1cm) dat het grondwater in deze gevallen voldoende laag
onder de dorpel moet staan.
De waarden vermeld in de tabel van bijlage 8 geven de gemiddelde ontwateringdiepte ten
opzichte van de dorpel.
In tabel 3 zijn de locaties aangegeven die nu en over 20 jaar niet voldoen aan het criterium
> 55 cm.
Tabel 3. Locaties die niet voldoen aan het criterium van 55 cm ontwateringsdiepte.
Locatie
2010
2030
IJsselmondselaan 136
54
52
IJsselmondselaan
------53
Lamastraat 15
32
28
Lamastraat 21
50
46
Lamastraat 32
-------55
Ottergracht 22 )*
55
49
Ottergracht 7
44
36
)* de hoogste grondwaterstand is 30 cm hoger dan gemiddelde grondwaterstand.
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Als de situatie in Kralingse Veer onveranderd blijft zal volgens de huidige meetgegevens de
overige straten niet in de problemen komen met betrekking tot de ontwateringsdiepte. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat de kruipruimten van de panden voldoende ventilatiecapaciteit hebben.
Met nadruk wordt opgemerkt dat de in tabel 3 genoemde locaties als meetpunten moeten
worden beschouwd en dat de belendingen van deze panden mogelijk hetzelfde probleem zullen
ondervinden met betrekking tot de ontwateringsdiepte.
Voorts wordt opgemerkt dat bij grondwaterstanden waarbij hoogste gemeten grondwaterstand
20 cm hoger staat dan de gemiddelde grondwaterstand, het aantal gevallen met een te geringe
ontwateringsdiepte kunnen toenemen, zie bijvoorbeeld Ottergracht 22.
In de tabel van bijlage 8 is in de kolom “ontwateringsdiepte 2010 en 2030” af te leiden bij welke
panden(+belendingen) het risico van beperkte ontwateringsdiepte toeneemt bij hogere
grondwaterstanden.
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5.

Onderzoek beperking wateroverlast
In het kader van het onderzoek Kralingse Veer is door MRO van Gemeentewerken Rotterdam
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de wateroverlast als gevolg van hevige regenval te
beperken. De bevindingen zijn door MRO vastgelegd in rapport KGW037T_MRO d.d 9 oktober
2009. Dit rapport is integraal opgenomen in bijlage 5.
Bij de opzet van het onderzoek is ervan uitgegaan dat een neerslaggebeurtenis (regenbui) type 8
op basis van statistische gegevens een maal in de 2 jaar voorkomt. Hierbij bestaat de kans dat er
ca 20 minuten de straten “blank” staan.
In de huidige situatie is volgens de berekeningen gebieden aangegeven waarbij water op straat
staat bij type 8 neerslaggebeurtenis, respectievelijk:
•
•
•
•
•

Hoek Neushoornstraat/Ottergracht/Karbouwstraat
Hoek Neushoornstraat/ Buffelstraat
IJsselmondselaan tussen Neushoornstraat en Damhertstraat
Lamastraat tussen Ottergracht en Giraffestraat
Neushoornstraat van IJsselmondselaan tot Ottergracht

Het onderzoek biedt in theorie mogelijkheden om de afvoercapaciteit te vergroten, respectievelijk
e
het aanbrengen van een 2 overstort bij de Ottergracht en extra afkoppelen van hemelwater
waardoor wateroverlast verminderd, of zelfs geheel wordt opgelost.
e
Bij het toepassen van een 2 overstort zal in theorie de wateroverlast nihil zijn bij respectievelijk:
• Hoek Neushoornstraat/ Buffelstraat
• Neushoornstraat van IJsselmondselaan tot Ottergracht
e

Indien als 2 extra maatregel ook afkoppelen wordt toegepast, dan zal er in theorie de komende
50 jaar geen wateroverlast meer in Kralingse Veer optreden.
Er dient wel degelijk te worden gerealiseerd dat dit om theoretische modellen gaat waarbij
extremen niet zijn beschouwd. Een type 10 neerslaggebeurtenis of kort achter elkaar opvolgende
gebeurtenissen type 8 kunnen terdege waterbezwaar veroorzaken. Voor de situatie Kralingse
Veer waarbij in enkele gevallen het straatpeil op gelijke hoogte staat met het dorpelpeil zullen de
bewoners voorzieningen voorhanden moeten houden om water op te kunnen vangen, te keren of
om te leiden.
Op staal gefundeerde panden volgen min of meer de zettingen van het openbare gebied, zodat
aan de hand van de zakking van de panden de maaiveldzakking min of meer kan worden
gevolgd. Zodoende kan per pand/locatie een predictie worden gegeven van de maaiveldzakking
voor bijvoorbeeld over 20 jaar.
e
In tabel 4 is de wateroverlast bij dorpelhoogte aangegeven bij wel of geen toepassing van een 2
overstort met een doorkijk naar 2030.
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Tabel 4. Locaties met wateroverlast bij dorpelhoogte bij hevige regenval (neerslaggebeurtenis
type 8).
Zonder maatregelen
met extra overstort
Locatie
2010
2030
2010
2030
Antilopenstraat
X
IJsselmondselaan 238
X
Lamastraat 15
X
X
X
X
Lamastraat 39
X
X
X
Lamastraat 32
X
X
Neushoornstraat 2
X
X
X
X
Ottergracht 22
X
X
X
Ottergracht 7
X
De locaties genoemd in tabel 4 zijn minder in aantal dan aangegeven op de tekening van bijlage
11. In tabel 4 zijn de locaties bepaald op basis van dorpelhoogte, terwijl op de tekening de
locaties zijn aangegeven ten opzichte van het maaiveldniveau. In de meeste gevallen geeft dit
aan dat het waterbezwaar bij de dorpel geringer is dan indien op maaiveldniveau wordt
beoordeeld.
In het gedeelte van de Lamastraat nr 15 tot Ottergracht zijn geen maaiveldhoogtes bekend.
Aangenomen wordt dat in dit deel dezelfde wateroverlast zal optreden als bij de Ottergracht en
Lamastraat nrs 15 en hoger, zoals is aangegeven op bijlage 11.
De IJsselmondselaan v.a. nr 136 tot hoek Damhertsraat wordt in het rapport van MRO
gekenschetst als een gebied met wateroverlast bij hevige regenval. Gegevens over het rioolwater
niveau bij hevige regenval zijn van deze locatie in het rapport van MRO niet opgenomen. Deze
locatie zal mogelijk een aparte status krijgen omtrent het beheer bij regenwateroverlast.
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6.

Wegen

Voor een goede kwaliteit van de wegen is het een voorwaarde dat onder het wegoppervlak de
grondwaterspiegel (drooglegging) minimaal 60 cm moet bedragen. Zie bijlage 10 notitie van G.
Brinkman 10 december 2009, Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam.
In de tabel op bijlage 8 is in de kolom “drooglegging” te zien voor welke gebieden deze 60 cm
niet meer toereikend is. Hierbij is in deze kolom rekening gehouden met ca 0,20 m
grondwaterstijging bovenop de gemiddelde grondwaterstand.
Als de situatie in Kralingse Veer onveranderd blijft zal volgens de huidige meetgegevens de
hierna genoemde straten niet voldoen aan de minimaal vereiste 60 cm drooglegging voor wegen.
In de tabel 5 zijn deze locaties weergegeven waarbij een beschouwing is gemaakt naar 2030 in
het geval de grondwaterstand niet significant veranderd.
Tabel 5. Lokaties drooglegging wegen < 0,60 m.
Locatie
2010
Antilopenstraat
Buffelstraat 134
Buffelstraat 51
0,54
IJsselmondselaan 136
0,33
IJsselmondselaan 154
0,52
IJsselmondselaan 182
Lamastraat 39
0,44
Ottergracht 14
0,30
Ottergracht 15
0,48
Ottergracht 22
0,33
Ottergracht 7
0,59

2030
0,56
0,58
0,49
0,31
0,41
0,55
0,40
0,26
0,43
0,27
0,51

De overige straten voldoen wel aan dit criterium, dit geldt ook voor de eerder genoemde periode
van 20 jaar.
Ten aanzien van de risico’s en oplossing bij een te geringe drooglegging wordt dit in de
wegenbouwnotitie, bijlage 10, aangegeven.
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7.

Riolering
Rioolvervanging zal medio 2020 voor Kralingse Veer moeten plaatsvinden. Verwacht mag
worden dat op basis van ervaring bij rioolrenovatie hierdoor het grondwaterpeil enigszins zal
toenemen. Dit is ongunstig voor de ontwateringdiepte en de drooglegging
Geadviseerd wordt de riolen te inspecteren op aanlegdiepte en overstortpeilen. Uit dit onderzoek
kan een termijn worden afgeleid waarbinnen het riool moet worden vernieuwd.
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8.

Conclusie.

Uit de bevindingen van dit onderzoek blijkt de oorzaak van het onderzoeksgebied primair te
liggen aan het feit dat de ondergrond zakt, er niet kan worden opgehoogd en de grondwaterstand
niet kan worden verlaagd. Hierdoor treedt een complexe situatie van problemen op zoals,
wateroverlast, drooglegging en ontwateringdiepte. Ook zijn er gevallen waarbinnen
funderingsproblemen ontstaan als gevolg van overmatige zakking en scheefstand .
Geconcludeerd kan worden dat er geen integrale eenduidige oplossing kan worden bedacht om
de problemen binnen Kralingse Veer op te lossen en derhalve ook niet een alles omvattende
handhavingstermijn genoemd kan worden voor een pand, straat of deelgebied.
Indien tot oplossingen wordt overgegaan zal dit uit maatwerk per straat of deelgebied moeten
bestaan waarbij in dit rapport richtlijnen zijn benoemd die kunnen gelden als uitgangspunten.
In enkele incidentele gevallen zal zelfs op pandniveau een oplossing moeten worden bedacht.
In de huidige situatie geldt dat enkele straten binnen het onderzoeksgebied Kralingse Veer
overlast zullen ervaren op het gebied van regenwater, grondwater, onderhoud van de wegen en
funderingen van panden. In de bijlage 11 is op tekening aangegeven waar zich deze lokaties
bevinden.
Het betreft voornamelijk de straten:
• IJsselmondselaan ten noorden van de Damhertstraat;
• Neushoornstraat kruising Antilopestraat met Ottergracht
• Lamastraat hoek Zebrastraat.
• Ottergracht nummers 20-23
Deze gebieden waren al eerder gekenmerkt als probleemgebied.
Voor deze gebieden zullen oplossingsgerichte maatregelen moeten worden getroffen indien de
leefbaarheid gewaarborgd moet blijven. Hierbij kan een korte termijn en lange termijn strategie
voor worden opgesteld.
Met betrekking tot het grondwater (ontwateringsdiepte) is dit een probleem voor de eigenaren
/bewoners. Ook de zakking en de scheefstand van de panden is de zorg van de bewoners.
De technische oplossing voor regenwateroverlast en drooglegging van wegen zal in
samenspraak met de beheerders van de Deelgemeente Prins Alexander en waterschappen
plaatsvinden.
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9.

Aanbevelingen
Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek en beschouwingen wordt continuering van de
metingen aan de meetbouten en peilbuizen sterk aanbevolen.
Voor het bepalen van de ligging van het maaiveld ten opzichte van de dorpel en het volgen van
de zetting wordt aanbevolen de maaiveldhoogte periodiek mee te nemen in de monitoring.
Voor die locaties waarbij geldt dat de ontwateringsdiepte minimaal is, wordt aanbevolen in de
nabijheid extra peilbuizen te plaatsen om op pandniveau te kunnen bepalen tot hoever de
beperkte ontwateringsdiepte strekt.
De panden die, voor wat betreft de zakking en de scheefstand, vallen in de categorie ”slecht”,
wordt voorgesteld inpandige metingen en visuele inspecties uit te voeren teneinde de
scheefstand tov de vertikaal te bepalen. Hierbij is het van belang de belendingen bij dit onderzoek
te betrekken.
Ten behoeve van predicties over de te verwachten grondwaterstand zal onderzoek moeten
worden gedaan naar de ligging en technische staat van de rioleringen.
Voor het beperken van de wateroverlast als gevolg van regenval zullen de voorgestelde
oplossingen nader moeten geanalyseerd.
Indien tot oplossingsgerichte maatregelen wordt overgegaan wordt aanbevolen een prognose te
maken voor de komende 50 en 100 jaar over de te verwachten knelpunten op het gebied van
wateroverlast, drooglegging, ontwateringsdiepte en funderingsproblemen.
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding
In de wijk Kralingseveer binnen de deelgemeente Prins Alexander, is de afgelopen jaren sprake
van wateroverlast bij hevige regenval. Oorzaak van de wateroverlast is gelegen in het feit dat het
gebied gekenmerkt wordt door niet onderheide woningen. Door zetting van de ondergrond zijn
deze woningen dusdanig gezakt dat het niet meer mogelijk is de maaiveldhoogte op uitgiftepeil
terug te brengen, zonder dat dit consequenties heeft voor de toegankelijkheid van de woningen.
Hierdoor zal bij een overstortsituatie water op straat komen te staan en wateroverlast geven.

1.2

Vraagstelling
Gevraagd wordt om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke oplossingen om de overlast
zoveel mogelijk te beperken. In de notitie dienen de problemen te worden verduidelijkt.
Vervolgens dienen alle mogelijke oplossingen te worden geschetst, met aanduiding van de
haalbaarheid en de benodigde financiën.
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2.

Achtergronden

2.1

Inventarisatie van eerder opgestelde notities en rapporten
In het kader van oplossingen in het watersysteem van/rond Kralingseveer, zijn een aantal notities
en rapporten opgesteld.
1. Wateroverlast Kralingseveer, d.d. 27 oktober 1999. Opsteller J.D. Nederlof, gericht aan
de Deelgemeente Prins Alexander.
2. Bodemverzakking Kralingseveer, d.d. 24 oktober 2003. Opsteller R.N. van de Vliet,
gericht aan Deelgemeente Prins Alexander.
3. Bevindingen Kralingseveer, d.d. 27 april 2007. Opsteller A.H. Markus, gericht aan M.
Sliedrecht.
4. Bergingsvergroting district Kralingseveer (20), d.d. 28 november 2007. Opsteller A.E.
Kemeling, gericht aan A.H. Markus.
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3.

Onderzoek naar aard en omvang van
ondervonden wateroverlast
Voor het vaststellen van de effecten van diverse maatregelen is gebruikgemaakt van het
modelleringprogramma “SOBEK”. Hiermee wordt een rioolstelsel in model gebracht en d.m.v.
hydraulische berekeningen het gedrag van het water geanalyseerd. De berekeningen zijn
uitgevoerd met een neerslaggebeurtenis type 8. Neerslaggebeurtenis type 8 is een regenbui
waarbij binnen 1 uur 19,8 mm regen valt en een piekintensiteit heeft van 110 l/s/ha. Statistisch
gezien komt deze bui 1 maal in de 2 jaar voor. Deze neerslaggebeurtenis wordt door de afdeling
Watermanagement van Gemeentewerken Rotterdam gebruikt om een rioolstelsel aan de
landelijke geldende normering te toetsen. Hierbij is de norm dat bij deze bui niet langer dan 20
minuten “een water op straatsituatie” mag ontstaan. Bij deze toetsing wordt uitgegaan van een
maaiveldhoogte op uitgiftepeil. Uitgaande van een maaiveld op uitgiftepeil voldoet het stelsel van
Kralingseveer aan de normering.
Met een neerslaggebeurtenis type 8 zal in de huidige situatie in het lage gedeelte van de wijk
waterstanden in de riolering ontstaan met hoogten van rond de -1,60m t.o.v. NAP.
Gezien de lage maaiveldhoogte, -1,78m t.o.v. NAP in de omgeving van de OttergrachtAntilopestraat, zal dit een water op straatsituatie opleveren. Gelet op het weinige hoogteverschil
tussen het straatoppervlak en de dorpels van de woningen zal water op straat dan ook tot
wateroverlast kunnen leiden. Water kan in deze situatie namelijk de woningen instromen.
In het rood omcirkelde gebied (zie figuur 1) zal dit het geval zijn. Het betreft hier de omgeving van
de Ottergracht, de Neushoornstraat en een gedeelte van de IJsselmondselaan.

Figuur1_Kralingseveer (maaiveldhoogte tov NAP)
Omdat regenpijpen van de woningen aangesloten zijn op de binnenriolering, zal dit bij hevige
regenval en een hoge waterstand in de riolering leiden tot drukopbouw. Hierdoor kunnen laag
aangesloten afvoeren, zoals toiletten, overstromen.
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In het blauw omcirkelde gebied is een onderbemaling gecreëerd. Dit gebied wordt door gemaal
G168, IJsselmondselaan, bemalen en heeft geen overstort mogelijkheid op een singel. Ook dit
gebied kent wateroverlast bij hevige regenval.
Meldingen die vanaf 2001 tot en met 2008 zijn ingevoerd in het Meldingen Systeem Buitenruimte
geven aan dat herhaaldelijk het hoofdriool vol staat en dat er een water op straatsituatie is
ontstaan. In een aantal gevallen wordt melding gedaan van ondergelopen panden.
Het betreft in het totaal 40 meldingen,
• 43 meldingen over volstaande riolen
• 12 meldingen over binnenstromend water in huizen
• 5 meldingen over water in kruipruimte.
Het rioolstelsel is in 2007 door de afdeling Watermanagement geanalyseerd op hydraulisch
functioneren. In deze “herberekening” wordt het stelsel getoetst aan de normering die vastgesteld
is in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Hierbij wordt uitgegaan van ontwerp maaiveldhoogten.
Alleen in de Neushoornstraat (bedrijvenparkgedeelte) voldoet het stelsel niet aan de normering.
Dit wordt veroorzaakt door een slechte afstroming van het riool waarbij een diameter vergroting is
voorgesteld om dit op te lossen. Deze maatregel is nog niet uitgevoerd.
In de herberekening wordt ook de problematiek met het verzakte maaiveld en panden
aangehaald. Om de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken is voorgesteld om de
overstortmuur te verbreden van 2,00m naar 4,00 m. Deze maatregel is in 2008 uitgevoerd.
Verder wordt de berging van het rioolstelsel van 6,6mm aan de krappe kant beoordeeld.
Hierdoor zal bij hevige regenval de overstort op de Ottergracht vaker in werking komen.
In de notitie “bevindingen Kralingseveer” d.d. 27 april 2007, van A.H. Markus, wordt het
vermoeden uitgesproken dat de duikers in het singelsysteem van een beperkende invloed
kunnen zijn op werking van het oppervlaktewatersysteem, enerzijds door de diametergrootte
anderzijds door de staat van onderhoud. Dit heeft geleid tot overleg tussen Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard, Watermanagement Rotterdam en de werf Prins Alexander.
Tot concrete oplossingen heeft dit overleg niet geleid.
Het niet goed functioneren van de afvoercapaciteit heeft een grote invloed op de hoogte van de
waterstand in de riolering ten tijde van een overstortsituatie. Wanneer de Ottergracht de
hoeveelheid water dat via de overstort in de gracht komt, niet goed kan verwerken, dan zal dit
leiden tot hogere waterstanden in de riolering. In de bovengenoemde herberekening wordt
uitgegaan dat de Ottergracht het overstortwater goed kan verwerken.
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4.

Oplossingsmogelijkheden
Vooropgesteld kan geen enkele oplossing garantie bieden om een water op straatsituatie te
voorkomen. Ook wordt in deze notitie geen rekening gehouden met de hoogte van het
grondwater t.o.v. de verzakte panden.
Om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken is het van belang het waterpeil in de riolering
tijdens een overstortsituatie zo laag mogelijk te houden. Hierdoor zal de kans van water op
straatsituatie afnemen en daarmee de mogelijke wateroverlast.
Dit kan worden bereikt door het toepassen van één of een combinatie van de volgende
maatregelen.







Afkoppelen van verhard oppervlak
Verlagen van de overstorthoogte
Vergroten van de overstortcapaciteit
Vergroten van bergingscapaciteit van het stelsel
Vergroten van de pompcapaciteit
Afkoppelen van de persleiding afkomstig uit Capelle a/d IJssel

_het afkoppelen van verhard oppervlak heeft als effect dat het rioolstelsel bij regenval minder
belast wordt. Regenwater zal direct of indirect afstromen naar het oppervlaktewater. Door
oppervlakken af te koppelen wordt het bergende vermogen van het riool in mm regenval
vergroot.
_bij het verlagen van de overstorthoogte zal de hoogte van het waterpeil tijdens een
overstortsituatie ook lager zijn.
_met het vergroten van de overstortcapaciteit zal de hoogte van het waterpeil tijdens een
overstortsituatie lager zijn.
_met het vergroten van de bergingscapaciteit zal het rioolsysteem minder snel gaan overstorten.
_met het vergroten van de pompcapaciteit zal het gemaal meer water afvoeren naar de AWZI.
_met het afkoppelen van de persleiding uit Capelle aan de IJssel zal het rioolstelsel minder belast
worden.

4.1

Afkoppelen van verhard oppervlak
Door verhard oppervlak af te koppelen wordt het rioolsysteem bij regenval minder belast.
Regenwater zal rechtstreeks, via een bermpassage of via een zuiverende voorziening tot
afstroming komen naar het oppervlaktewater en niet in het rioolstelsel terecht komen.
Afkoppelen past in het beleid van Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard om anders om te gaan met afvoer van hemelwater.
In het Deelgemeentelijk waterplan Prins Alexander 2009-2013 staat als benodigde maatregel
ondermeer het onderzoeken van afkoppelen van de woonstraten Robbensingel en Ottergracht.
Dit onderzoek is gepland in 2012 en begroot op € 10.000.
In deze notitie zijn deze straten meegenomen als af te koppelen oppervlak.
Afkoppelen heeft een positief effect op de frequentie van overstorten van rioolwater op het
oppervlaktewater en tevens bijdragen aan een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit.
Indirect zal de bergingscapaciteit van het riool door afkoppelen vergroot worden.
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In figuur 2 zijn vlakken aangegeven die kansrijk zijn om af te koppelen. Er zijn drie wijze van
afkoppelen aangegeven.
1. afkoppelen dak
2. afkoppelen straat via een bermpassage
3. afkoppelen straat via een hemelwaterriool

Figuur 2.
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4.1.1

Afkoppelen daken
De roodgekleurde oppervlakken zijn daken die met een aanleg van hemelwaterriool direct af te
koppelen zijn naar het oppervlaktewater. In de Elandstraat, Gemzenstraat, Edelhertstraat en
Poolvosweg betreffen dit bedrijfspanden waarbij met enige aanpassing van de binnenriolering de
daken aan te sluiten zijn op een nog aan te leggen hemelwaterriool. Deze aanpassingen zullen in
de meeste gevallen inpandig uitgevoerd moeten worden. Daarbij zal medewerking van de
verschillende bedrijven nodig zijn.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat sommige bedrijven zich op het grondgebied van de
gemeente Capelle a/d IJssel bevinden, waardoor afstemming met deze gemeente mogelijk
noodzakelijk is.

Elandstraat
In de Luipaardstraat staan panden waarvan de regenpijpen aan de voorzijde van de woningen
afgekoppeld kunnen worden. Deze regenafvoeren kunnen bovengronds het regenwater afvoeren
naar de weg. Deze weg wordt ook als kansrijk gezien om af te koppelen.

Luipaardstraat
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In de Rendierstraat staat een clubhuis waarvan de regenpijpen aan de voor- en achterzijde van
het pand afgekoppeld kunnen worden.

Clubhuis Rendierstraat
4.1.1.1

Kosten afkoppelen daken
Voor het afkoppelen van dakoppervlakken van het bedrijventerrein en het afkoppelen van de weg
rondom het plein in de Elandstraat is de aanleg van een hemelwaterriool noodzakelijk. Dit riool
heeft een lengte van 430m. Dit riool komt in de Elandstraat te liggen en mondt uit in de singel aan
de Poolvosweg. Kosten aanleg ± € 250.000,=.
De regenafvoer van de bedrijfspanden voeren inpandig het water af. Deze dienen aangesloten te
worden op het hemelwaterriool. Volgens de NTR 3216 (ontwerpnormering voor binnenriolering) is
voor elke 250 m² dakoppervlak minimaal 1 dakafvoer nodig. Uitgaande van deze normering
betekent dit dat ongeveer 75 afvoeren aangepast moeten worden. De kosten worden geraamd op
€ 95.000,=. Deze raming is gebaseerd op € 1.250,= per dakafvoer.
Totale kosten worden geraamd op € 345.000,=.
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard kent een subsidieregeling voor
het afkoppelen van verhard oppervlak. De bijdrage bedraagt € 4,= per m² dakoppervlak. Dit komt
neer op een eventuele bijdrage van € 75.000,=.

4.1.2

Afkoppelen wegen via bermpassage
De geelgekleurde oppervlakken zijn straten die via een bermpassage afgekoppeld kunnen
worden. Hierbij wordt de straat met een afschot richting de singel aangelegd. Regenwater kan
vervolgens via de grasberm afstromen naar het oppervlaktewater.
Deze locaties bevinden zich rond de;
•
Ottergracht
•
Luipaardstraat
•
IJsselmondselaan
•
Wapitistraat
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Ottergracht

Luipaardstraat

IJsselmondselaan

Wateroverlast Kralingseveer

Projectcode

Kralingseveer

Datum

Pagina

KGW037T_MRO

Beperking Wateroverlast

9 oktober 2009

11 van 19

Wapitistraat

4.1.2.1

Kosten afkoppelen via bermpassage
Uitgaande van hergebruik van bestratingmaterialen en funderingslagen worden de kosten
geraamd op,
• Rond de Ottergracht € 85.000,=
• IJsselmondselaan WZ € 105.000,=
• IJsselmondselaan OZ (asfalt) € 570.000,=
• Wapitistraat € 42.500,=
• Luipaardstraat € 55.000,=
De kostenraming totaal wordt geraamd op € 860.000,=.

4.1.3

Afkoppelen direct op oppervlaktewater
Om alle weg- en dakoppervlak van de wijk Kralingseveer af te koppelen dient een regenwaterriool
naast een vuilwaterriool aangelegd te worden. Dit betekent dat een dubbel stelsel in de straten
komt te liggen. Gezien de krappe ruimte in de ondergrond en het graven van een brede sleuf
tussen niet onderheide panden wordt de aanleg van een dergelijke dubbel stelsel niet
geadviseerd. Echter de wegdekken rond het plein in de Elandstraat en in de Rendierstraat zijn
wel kansrijk via een regenwaterriool af te koppelen.

Plein Elandstraat
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Rendierstraat
4.1.4

Kosten afkoppelen direct op oppervlaktewater
Afkoppelen van de straten in de Elandstraat en in de Rendierstraat zal aanpassingen vergen van
bestrating en de berm naar de singel. Kosten voor de aanpassing van deze straten worden
geraamd op € 55.000,=.

4.1.5

Resultaat afkoppelen
Indien het geheel van de aangegeven vlakken wordt afgekoppeld zal het afvoerend verhard
oppervlak met 3,27 ha afnemen.
Het huidige afvoerend verhard oppervlak bedraagt 11,33 ha
Het afvoerend verhard oppervlak zal na afkoppelen 8,06 ha bedragen.
Met deze afname zal het bergende vermogen van de riolering met 2,7 mm toenemen.
Huidige berging in mm regenval bedraagt 6,6 mm, na afkoppelen zal dit 9,3mm bedragen.
Uitgaande van de neerslaggebeurtenis type 8 zal het maximale waterpeil rondom de Ottergracht 1,87m t.o.v. NAP bedragen. Dit is een winst van 0,23m t.o.v. de huidige situatie.
Buiten deze winst in de hoogte van de waterstand in het riool zal het afkoppelen een positief
effect hebben op de waterkwaliteit van Kralingseveer. De overstortfrequentie en de hoeveelheid
overstortwater zal afnemen.
De kosten totaal voor het afkoppelen zoals omschreven in punt 4.1.1.1. tot en met 4.1.5. worden
geraamd op € 1.260.000,=.

4.2

Verlagen van de overstortdrempel
De huidige overstorthoogte bedraagt -2,18m t.o.v. NAP. Het singelpeil bedraagt -2,30m t.o.v.
NAP. Het verlagen van de overstort met 0,10m zal een geringe winst van 0,08m opleveren in de
hoogte van het waterpeil in de riolering. Hierbij wordt uitgegaan dat het ontvangende
oppervlaktewater het overstortwater kan verwerken. Gezien het geringe verschil tussen de
overstorthoogte en waterpeil van 0,02m, dat na verlaging van de drempel resteert, zal dit niet het
geval zijn. Tevens zal bij een singelpeilstijging van meer dan 0,02m het oppervlaktewater de
riolering instromen. Verlagen van de overstorthoogte is alleen maar mogelijk indien het singelpeil
verlaagd wordt.
In het Deelgemeentelijk waterplan Alexander wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater in de
wijk Kralingseveer als matig bestempeld. Verlagen van de overstortdrempel betekent meer en
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frequenter overstorten van rioolwater. Dit komt de kwaliteit van het toch al matige
oppervlaktewater niet ten goede.
Gelet op het geringe rendement en het negatieve effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater
wordt verlagen van de overstortmuur niet geadviseerd.
4.2.1

Kosten verlagen overstortmuur
De kosten voor het verlagen van de overstortmuur worden geraamd op € 25.000,=.

4.3

Vergroten van overstortcapaciteit
Het vergroten van de overstortcapaciteit is mogelijk door het verbreden van de huidige
overstortmuur of creëren van een nieuwe overstort. Hiermee zal meer rioolwater overstorten en
daarmee het waterpeil in de riolering verlagen.

4.3.1

Verbreden huidige overstortmuur
Het verbreden van de huidige overstortmuur in de Ottergracht met 2m zal een gering effect
hebben op de waterstand in de riolering rond de Ottergracht.
Uitgaande van de neerslaggebeurtenis type 8 zal het maximale waterpeil rondom de Ottergracht 1,69 t.o.v. NAP bedragen. Dit is een winst van 0,05m t.o.v. de huidige situatie. Om de
overstortmuur te verbreden zal de overstortconstructie vervangen moeten worden. Dit brengt
hoge kosten met zich mee.
Gelet op het geringe rendement, het negatieve effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater en
de hoge kosten wordt verbreden van de overstortmuur niet geadviseerd.

4.3.1.1

Kosten verlenging Overstortmuur
De kosten voor het verbreden van de overstort (vervanging) € 150.000,=

4.3.2

Creëren 2e overstort
Een mogelijke locatie voor een tweede overstort is op de poldervaart. (zie figuur 3)

figuur 3, locatie 2e overstort
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Met een 2e overstort zal de overstortcapaciteit vergroot worden. Omdat de hoeveelheid
overstortwater verdeeld wordt over twee overstorten zal de hoeveelheid overstortwater op de
Ottergracht verminderen. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit van de Ottergracht.
Omdat de locatie van de 2e overstort in de nabijheid ligt van het poldergemaal zal het geloosde
rioolwater snel afgevoerd kunnen worden. Vanwege de grote doorspoelbaarheid van de
poldervaart zullen de gevolgen op de kwaliteit van het oppervlaktewater minder erg zijn als die
van de Ottergracht.
4.3.2.1

Kosten creëren 2e overstort
Aanleg 160m riool € 110.000,=
Aanleg overstort € 65.000,=
Totale kosten € 175.000,=

4.3.2.2

Resultaat creëren 2e overstort
Uitgaande van de neerslaggebeurtenis type 8 zal het maximale waterpeil rondom de Ottergracht
-1,76 t.o.v. NAP bedragen. Dit is een winst van 0,12m t.o.v. de huidige situatie.

4.4

Vergroten bergingscapaciteit
Door het vergroten van de bergingscapaciteit kan meer regenwater geborgen worden in het
rioolstelsel. Hierdoor zal het stelsel minder snel overstorten en neemt de hoeveelheid rioolwater
dat overstort af. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater.
In het Deelgemeentelijk waterplan is het onderzoek naar de aanleg van een bergbezinkbassin als
benodigd maatregel omschreven. De aanleg van een bergbezinkbassin is gepland na 2014, de
kosten zijn geraamd op €230.000,=.
Gezien de geringe ruimte rondom de Ottergracht lijkt de aanleg van een bergbezinkbassin
moeilijk haalbaar. Voor het bouwen van een dergelijke constructie zal de impact in de
buitenruimte fors en kostbaar zijn. Hierdoor is in deze rapportage gekozen tot aanleg van
zogenaamde bergingsriolen op een andere locatie.
Bergbezinkbassins hebben een tweeledige functie, namelijk het vergroten van de berging en het
laten bezinken van vaste bestanddelen voordat deze tot overstorten komt op het
oppervlaktewater. Bergingsriolen hebben alleen de functie als bergingsvergroting van een
rioolstelsel.
Het sportveld tussen de Luipaardstraat en de Rendierstraat is goed geschikt voor het plaatsen
van bergingsriolen. In de ondergrond bevinden zich geen leidingen, behalve een buiten bedrijf
zijnde waterleiding. De locatie ligt ook gunstig t.o.v. het rioolgemaal.

Wateroverlast Kralingseveer

Projectcode

Kralingseveer

Datum

Pagina

KGW037T_MRO

Beperking Wateroverlast

9 oktober 2009

15 van 19

Locatie Bergingsriool
Voorgesteld wordt een drietal rioolleidingen aan te leggen en deze via de Rendierstraat aan te
sluiten op het riool. De diameter van de leidingen bedraagt Ø 1000mm.
Hiermee wordt de inhoud van het rioolstelsel vergroot met 160 m³. Dit is een toename van 21%.
De bergingscapaciteit van het stelsel zal hierdoor vergroot vworden van 6,6mm naar 8mm.
4.4.1

Kosten vergroten bergingscapaciteit
Aanleg 220m riool Ø 1000mm € 200.000,=

4.4.2

Resultaat vergroten bergingscapaciteit
Uitgaande van de neerslaggebeurtenis type 8 zal het maximale waterpeil rondom de Ottergracht
-1,68 t.o.v. NAP bedragen. Dit is een winst van 0,04m t.o.v. de huidige situatie.
Gelet op de kosten van de dergelijke aanleg is de winst minimaal. Wel zal de frequentie van
overstorten op de Ottergracht afnemen, wat ten goede komt van de waterkwaliteit.

4.5

Vergroten van de pompcapaciteit
De grootte van de pompcapaciteit heeft een geringe invloed op het verwerken van regenwater.
Om de wateroverlast d.m.v. het vergroten van de pompcapaciteit terug brengen, moet de
capaciteit enorm toenemen. Een toename van 300% geeft een winst in de waterstand van 0,10m.
Deze vergroting van de afvoer kan niet naar de AWZI Kralingseveer plaatsvinden daar de
zuivering niet op deze uitbreiding is uitgelegd. Afvoer rechtstreeks naar de rivier is eveneens niet
mogelijk. Aangenomen mag worden dat de beheerder van de rivier, Rijkswaterstaat, geen
toestemming geeft voor een dergelijk ongezuiverde lozing. Los van deze zaken staan de hoge
kosten, die gemoeid zijn voor technisch ombouw van de gemalen en persleidingen, een reële
uitvoering in de weg. Buiten de ombouw van gemaal Kralingseveer zal ook gemaal
Middelwatering omgebouwd moeten worden. Vergroten van de capaciteit van gemaal
Kralingseveer heeft invloed op het gemaal Middelwatering.
Gezien het geringe rendement en de hoge kosten wordt niet geadviseerd tot vergroting van de
pompcapaciteit.
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4.5.1

Kosten vergroten pompcapaciteit
Voor een capaciteitsvergroting van 300% worden de kosten geraamd op;
• Ombouw gemaal Kralingseveer € 750.000,=.
• Ombouw gemaal Middelwatering € 500.000,=.
• Aanpassing persleidingen € 2.500.000,=.
Totale kosten worden geraamd op € 3.750.000,=.

4.6

Afkoppelen persleiding Capelle a/d IJssel
Het gemaal dat het Capelse gedeelte bemaalt heeft een capaciteit van 75m3/uur.
Bij afkoppelen van dit gemaal zal dit water niet in het rioolsysteem van Kralingseveer terecht
komen.
Het is mogelijk om de persleiding aan te sluiten op de persleiding van Kralingseveer.
Hiertoe dienen buiten het aansluiten van de persleiding ook drie gemaalinstallaties die gebruik
gaan maken van deze persleiding omgebouwd te worden, te weten Kralingseveer, Capelle a/d
IJssel en Middelwatering.
Uitgaande van de neerslaggebeurtenis type 8 zal het maximale waterpeil rondom de Ottergracht
-1,65 t.o.v. NAP bedragen. Dit is een winst van 0,01m t.o.v. de huidige situatie.
Gelet op de geringe winst en de hoge kosten wordt niet geadviseerd deze persleiding af te
koppelen.

4.6.1

Kosten afkoppelen persleiding Capelle a/d IJssel
• Ombouw gemalen € 400.000,=.
• Ombouw persleiding € 400.000,=.
Raming totaal € 800.000,=.

Wateroverlast Kralingseveer

Projectcode

Kralingseveer

Datum

Pagina

KGW037T_MRO

Beperking Wateroverlast

9 oktober 2009

17 van 19

5.

Samenvatting
Van de oplossingsmogelijkheden geeft het afkoppelen van verhard oppervlak en het creëren van
een 2e overstort het meeste rendement. In de praktijk zijn dit ook de best haalbare varianten.
Het uitvoeren van deze maatregelen geeft geen garantie dat wateroverlast voorkomen wordt.
Zwaardere buien dan de neerslaggebeurtenis type 8 zullen tot wateroverlast leiden.
De kans op wateroverlast zal in het verzakte Kralingseveer aanwezig blijven.
De twee bovengenoemde maatregelen hebben een positief effect op de waterkwaliteit. Het riool
zal minder snel en minder in hoeveelheid overstorten op het oppervlaktewater. De waterkwaliteit
zal hierdoor minder belast worden.
In het onderstaande schema zijn de diverse maatregelen met kosten en effectiviteit gerangschikt.
Bij het uitvoeren van het totale pakket aan afkoppelen en het creëren van een tweede overstort
zal de hoogte van de waterstand met een neerslaggebeurtenis type 8 rondom de Ottergracht
-1,90 t.o.v. NAP bedragen.
De duurzaamheid van alle voorgestelde maatregelen is afhankelijk van de snelheid waarmee de
niet onderheide panden gepaard gaan. Het verder verzakken van de ondergrond en de panden
zal de kans op een water op straatsituatie doen vergroten met alle overlast die daarbij optreed.
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Oplossing

Geen
Afkoppelen verhard
oppervlak en daken

Raming
Kosten

Peil
waterstand
in riool tov
NAP
-1,64
-1,87

Overstort
Hoeveelheid
In m³
1090
499

-1.72

€ 345.000
€ 860.000
€ 55.000
€ 1.260.000
€ 25.000

Vergroten van de
overstortcapaciteit
(2e overstort)

-1,76

€ 175.000

795*
258**

Vergroten van de
bergingscapaciteit

-1,68

€ 200.000

927

Vergroten van de
pompcapaciteit

-1,74

€ 3.750.000

654

Afkoppelen
persleiding Capelle
a/d IJssel
Afkoppelen + 2e
overstort

-1,65

€ 800.000

1007

-1.90

€ 1.435.000

351*
112**

Via bermpassage
Direct
totaal
Verlagen van de
overstorthoogte

1121

Opmerkingen

Meest effectieve maatregel. Zeer
positieve uitwerking op de
waterkwaliteit van de wijk.
Vrij hoge kosten. Medewerking
van bedrijven nodig. Afstemming
met gemeente Capelle a/d IJssel
In de praktijk zonder verlaging van
het oppervlaktewaterpeil niet
haalbaar.
Effectieve maatregel. Zal positief
uitwerken op de waterkwaliteit van
de Ottergracht. Geeft een extra
lozing punt op water dat beter
doorspoelbaar is als de
Ottergracht.
Heeft een gering effect. Doet de
overstortfrequentie verlagen
waardoor de
oppervlaktewaterkwaliteit
verbetert.
In de praktijk moeilijk haalbaar ivm
de AWZI en ongezuiverd lozen op
de rivier. Hoge kosten.
Hoge kosten, effect minimaal.

Deze combinatie van maatregelen
levert een goed rendement op,
inclusief de bijdrage aan de
verbetering van de waterkwaliteit.

* overstort Ottergracht
** 2e overstort poldervaart
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Notitie
Bezoekadres: Galvanistraat 15
Postadres: Postbus 6633

Ingenieursbureau

3002 AP Rotterdam
Website: www.gw.rotterdam.nl
Van: ing. G. Brinkman
Kamer: 06.12 Europoint III
Telefoon: (010) 4896222

Aan

: A.T.P. Opstal

Datum

: 10 december 2009

Betreft

: Kralingseveer

Projectcode

: KGW037

Fax: (010) 4894522
E-mail: G.Brinkman@gw.rotterdam.nl

1. Inleiding.
In de straten van Kralingseveer kan de drooglegging bij herstraten kritisch worden.
Daar de panden in deze wijk op staal gefundeerd zijn, is het niet wenselijk de herstrating op
uitgiftepeil te realiseren maar te volstaan met een beperkte c.q. geen straatpeilverhoging.
In deze notitie is een beschouwing gegeven omtrent de gewenste drooglegging en de te
realiseren drooglegging in combinatie met een alternatieve verhardingsopbouw.

2. Drooglegging.
De grondwaterstand in een weglichaam wordt bepaald door het freatisch vlak (zichtbaar als
grondwaterspiegel) en de capillaire stijghoogte (opbolling) van het grondwater.
De hoogte van dit capillair water is afhankelijk van de grondsoort (aard en diameter van de
poriën). Bij de gewenste drooglegging van de weg dient dus rekening gehouden te worden
met het slootpeil en de capillaire stijghoogte van het grondwater tussen de sloten.
Landelijk bezien wordt voor een vorstvrije wegconstructie de hoogte tussen de bovenkant van
de verharding en de hoogste bekende grondwaterstand (de vereiste drooglegging) afhankelijk
gesteld van de wegcategorie.
• Rijkswegen en provinciale wegen ca. 1,30 m
• Gemeentelijke wegen ca. 1,00 m
• Plattelandswegen ca. 0,60 à 0,80 m
• Fietspaden ca. 0,50 m
In Rotterdam wordt doorgaans een drooglegging geëist van ten minste 1,00 m, gedefinieerd
als afstand tussen slootpeil en bovenkant verharding. De drooglegging zou gedefinieerd
dienen te worden als ontwateringsdiepte, dus afstand bovenkant wegverharding tot hoogste
bekende grondwaterstand (slootpeil, inclusief opbolling).
Mogelijke gevolgschade bij een onvoldoende drooglegging kan zijn:
• Indien BSS: voortijdige spoorvorming in de verharding
• Indien asfaltbeton: craquelé en mogelijk secundaire spoorvorming
Uit stukken van advisering IJsselmondselaan (2004) blijkt een drooglegging van ≥ 1,00 m.

Blad: 2/2
Datum: 10 december 2009

3. Risico’ s en oplossingsrichtingen.
In de onderstaande tabel zijn mogelijke risico’ s en geschatte reductie in levensduur
aangegeven, alsmede de maatregel ter compensatie van de onvoldoende drooglegging.
Dit is een algemene beschouwing, waarbij een aantal aspecten/oplossingen niet van
toepassing zijn. Indien het een klinkerweg betreft (BSS) is uiteraard craquelé en overlaging
met asfaltbeton niet van toepassing. Bovendien kan verkleining van de slootafstand in het
gebied Kralingseveer niet aan de orde zijn.
Tabel: algemene beschouwing drooglegging
Drooglegging:
≥ 1,00 m
≥ 0,80 m

≤ 0,60 m

Risico:
nvt
Geringere klankbodem
van zandbed

Craquelé, secundaire
spoorvorming,
bezwijken

Levensduur:
100 %
ca. 80 %

< 50 %

Maatregel:
nvt
20 à 40 mm dikker
asfaltbeton en/of stijvere en
drainerende fundering
(betongranulaat of lava)
Uitgiftepeil hoger,
cunetdrainage, slootafstand
kleiner of extra drain tussen
sloten

4. Advies.
Ter voorkoming van (secundaire) spoorvorming is het raadzaam een betongranulaat of lava
fundering toe te passen.
De geadviseerde verhardingsopbouw is als volgt:
• 80 mm betonstraatstenen;
• 50 mm straatlaag;
• 300 mm betongranulaat 0/31,5 of Eiffellith-lava 0/40;
• resterend zandbed, losgepakt zand verdichten.
Ter overweging kan bij een geringe drooglegging een cunetdrainage aangebracht

Met vriendelijke groet,
Gert Brinkman

