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Voorwoord 
Voor u ligt de scriptie ‘het opstellen en valideren van een riolerings-, oppervlaktewater- en 

maaiveldmodel in D-Hydro’. Tijdens dit onderzoek is onderzocht of het in ontwikkeling zijnde 

softwarepakket D-Hydro een integraal model kan opstellen, waarbij de uitkomsten gevalideerd zijn. 

Deze scriptie is opgesteld ter afsluiting van de opleiding Civiele Techniek aan de Hogeschool 

Inholland te Alkmaar. Het onderzoek is van 1 februari 2021 tot 31 mei 2021uitgevoerd bij Wareco in 

samenwerking met Deltares. 

Naast Wareco en Deltares wil ik ook enkele personen specifiek bedanken voor het mogelijk maken 

van dit onderzoek. Om te beginnen mijn begeleiders Johan de Waard en Maureen van Rijn van 

Wareco. Dit resultaat was zonder hun opgedane kennis, goede adviezen en heldere feedback nooit 

tot stand gekomen. Gelijktijdig wil ik mijn begeleider Bob Zwartendijk van Hogeschool Inholland 

graag bedanken voor de geboden hulp en duidelijke feedback tijdens het proces. Naast de 

begeleiders gaat mijn dank ook uit naar Rinske Hutten en Tjitske Geertsema van Deltares en de mede 

D-Hydro afstudeerders Patrick Smit, Danielle Coster en Olivier Keij. Met z’n zessen hebben we de 

problemen die zich in D-Hydro voordeden besproken en getackeld. Zonder hun hulp was het nooit 

gelukt om een werkend model op te stellen. Tot slot bedank ik mijn familie en vrienden voor hun 

steun en toeverlaat. 

 

Sander Vlaar 

Spanbroek, 4 juni 2021 
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Samenvatting  
Vandaag de dag is er veel te doen over klimaatverandering en alle bijkomende gevolgen. Deze gevolgen 

– stijging van de zeespiegel, toenemende hevige neerslag en droogte in de zomers - hebben invloed 

op het ontwerpen en modelleren van een toekomstbestendige leefbare omgeving. Deltares heeft 

besloten om op het steeds complexer wordende ontwerp en beheer in te spelen door een nieuw 

softwarepakket, genaamd D-Hydro, te ontwikkelen. Het softwarepakket D-Hydro bevindt zich nog in 

de bètatestfase, de officiële release zal nog volgen. Doordat het pakket zich nog in de ontwikkelfase 

bevindt, bevat het mogelijk nog problemen bij het opbouwen en doorrekenen van een model. 

D-Hydro bestaat uit drie onderliggende lijnen, waarvan de lijn D-Hydro Suite 1D2D zich focust op het 

stedelijk water. D-Hydro Suite 1D2D is een opvolger van SOBEK 2, ook een softwarepakket van 

Deltares, en dient een concurrent te worden van de gelijksoortige pakketten 3Di en InfoWorks ICM. D-

Hydro Suite 1D2D kan modellen in de 1D, 2D of 1D2D(+) dimensie modelleren en doorrekenen. De 

dimensies beschouwen de richtingen waarin het water kan stromen. Het opgebouwde model bevat 

nog extra dimensies als tijd en dwarsdoorsnede/-profiel, maar die worden niet in de naamgeving 

meegenomen. 

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of D-Hydro Suite 1D2D een integraal stedelijk 

watersysteem, bestaande uit een maaiveld, rioleringsstelsel en het oppervlaktewatersysteem, kan 

modelleren om vervolgens aan de hand van andere (meet)resultaten een validatie van de uitkomsten 

uit te voeren om te concluderen of het softwarepakket betrouwbaar is. Om dit te onderzoeken is de 

volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

Kan er in D-Hydro een integraal maaiveld-, riolerings- en oppervlaktewatermodel opgesteld en 

gevalideerd worden? 

Om tot het antwoord hierop te komen is een integraal model opgesteld op basis van het op zichzelf 
staande bemalingsgebied van Leiderdorp. De gemeente Leiderdorp is gelegen nabij Leiden in de 
provincie Zuid-Holland. 

Er zijn voor dit onderzoek twee soorten modellen opgesteld in D-HYDRO Suite 1D2D (Bèta) (versie 
0.9.7.51931), een 1D-model en een 1D2D+-model.  
Het 1D-model is opgesteld aan de hand van één gecombineerd SOBEK-model bestaande uit een 1D-
rioolstelsel, 1D-oppervlaktewater en een 0D-inloopmodel (neerslag direct op het stelsel). Bij het 
importeren van het SOBEK-model en het opslaan van het model in D-Hydro werden gegevens zoals de 
hoogteligging van de watergangen, overstorten en pers-/drukleidingen niet behouden. Verder konden 
wel alle constructies gemodelleerd worden. 
Het 1D-model dient niet als basis voor het 1D2D+-model, omdat er geen koppeling gemaakt kan 
worden tussen het maaiveld en een gecombineerd 1D-model van het rioolstelsel en oppervlaktewater. 
Indien het rioolstelsel en het oppervlaktewater als twee aparte modellen zijn ingeladen kan deze 
koppeling met het maaiveld wel gemaakt worden. 
Het 1D2D+-model is daarom opgesteld aan de hand van twee aparte SOBEK-modellen, een 1D-
rioleringsmodel en een 1D-oppervlaktewatermodel, gecombineerd met een 2D-maaiveld. Het 
inloopmodel wordt zo geschematiseerd dat de daken van de gebouwen een 0D-inloopmodel vormen 
en dat het maaiveld een 2D-inloopmodel met neerslag op en afstroming over het maaiveld vormt. Het 
2D-maaiveld bestaat uit een hoogte-, ruwheid-, infiltratiekaart en de initiële waterstanden. De basis 
voor het 2D-maaiveld bestaat uit een grid.  
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Het grid is opgebouwd uit cellen van 2 x 2 meter. Een kleinere resolutie was niet mogelijk, omdat het 
model bij een nauwkeuriger grid niet meer werkbaar is. Verder wordt er bij het opgeven van de initiële 
start waterstanden geen onderscheid gemaakt tussen het rioolstelsel en het oppervlaktewater, wat 
resulteert in een volledig met water gevuld riool- en oppervlaktewatersysteem. Ook zit het 
vuilwaterriool aan het maaiveld gekoppeld, wat inhoudt dat deze leidingen ook de neerslag af kunnen 
voeren. In werkelijkheid begint het rioolstelsel niet gevuld en voert het vuilwaterriool geen neerslag 
af. 

De resultaten van de modellen vertonen een beeld waarin de waterlevels van het rioolstelsel en 

oppervlaktewater toenemen en er wateroverlastlocaties ontstaan. De resultaten van het 1D-model 

zijn gevalideerd met het SOBEK-model. Uit de validatie blijkt dat de modellen overeenkomen met een 

Root Mean Square Error van gemiddeld 60 mm voor het rioolstelsel en 46 mm voor het 

oppervlaktewater. De afwijkingen ontstaan bij pompen, uitstroompunten en overstorten. De 

resultaten van het 1D2D+-model zijn gevalideerd met het basisrioolplan uit 2015 en de 

klimaatstresstest uit 2019. Uit de validatie met het basisrioolplan blijkt dat de overlastlocaties bij een 

Bui10 op 16 locaties overeenkomen en op 32 locaties verschillen. Uit de validatie met de 

klimaatstresstest blijkt dat de overlastlocaties een overeenkomstig beeld vertonen, maar dat de 

waterdiepte op straat verschilt. D-Hydro vertoont, uitzonderingen daargelaten, structureel 24 

millimeter minder water op straat. Deze verschillen zijn te verklaren op basis van de modelopbouw, 

waar het basisrioolplan alleen een rioolstelsel heeft en de klimaatstresstest alleen een maaiveld. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat een zowel een 1D- als 1D2D+-model in D-HYDRO Suite 1D2D (Bèta) 

(versie 0.9.7.51931) gemodelleerd kan worden. Het maken van een model dat de werkelijkheid 

benaderd vergt door conversiefouten en gebreken in de software veel extra werk of is niet mogelijk, 

waardoor het gebruik van D-Hydro Suite 1D2D in deze versie nog niet rendabel en nauwkeurig is. Veel 

opties zijn ook nog niet ontsloten in de gebruikersinterface en dienen bij de bron aangepast te worden, 

wat de gebruiksvriendelijkheid niet ten goede komt. Door de aanwezige verschillen in de 

modelopbouw en initiële startwaterstanden in het rioolstelsel tussen het 1D2D+-model en de 

documentatie kan geen duidelijk beeld van de betrouwbaarheid van D-Hydro worden verworven. D-

HYDRO Suite 1D2D (Bèta) (versie 0.9.7.51931) is nog niet geschikt voor het gebruik in het bedrijfsleven.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Vandaag de dag is er veel te doen over klimaatverandering met alle bijkomende gevolgen, zoals 

zeespiegelstijging, hevige neerslag en droogte in de zomer. Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI 

(2015) zal de waterspiegel toenemen met circa 15 tot 40 centimeter in 2050. Daarnaast zal ook de 

temperatuur stijgen met maximaal 2,3 ºC. Verder neemt de totale jaarlijkse neerslag en de kans op 

extreme buien toe. Al deze factoren hebben invloed op het ontwerpen en modelleren van een 

toekomstbestendige leefbare omgeving waar de riolering en het oppervlaktewater onderdeel van uit 

maken. 

Om in te spelen op het steeds complexer wordende ontwerp en beheer, door onder andere de extreme 

weersomstandigheden, heeft Deltares besloten om een softwarepakket te ontwikkelen. Het nieuwe 

softwarepakket, genaamd D-Hydro, is speciaal gericht op een integrale aanpak van kustgebieden, 

estuaria, rivieren en landelijk & stedelijk gebied. Waarmee het mogelijk wordt om overstromingen, 

stormvloeden, orkanen, golven, wateroverlast door hevige neerslag, sediment transport, 

veranderingen van morfologie, waterkwaliteit en ecologie te simuleren. Deze componenten van het 

waterbeheer worden nu in verschillende software van Deltares gemodelleerd en doorgerekend. De 

huidige software vormt dus geen integrale aanpak (Deltares, 2021). 

Met betrekking tot het stedelijk waterbeheer zijn drie componenten (Figuur 1) van belang, die samen 

een integrale aanpak vormen voor het ontwerp van het stedelijk gebied. Het betreft: 

- De riolering; 

- Het oppervlaktewater; 

- Het maaiveld. 

 
Figuur 1: De drie componenten. De riolering, het oppervlaktewater en het maaiveld (Bron: Betonhuis; Vester; Vaessen) 

Wareco is een ingenieursbureau dat onderdeel is van Aveco de Bondt. Het ingenieursbureau is 

gespecialiseerd in de vakgebieden funderingen, bodem en water. De specialisatie water, met name 

stedelijk water, werkt momenteel veelal met SOBEK en is geïnteresseerd in D-Hydro Suite, het nieuwe 

softwarepakket wat resultaten geeft bij complexe vraagstukken. Het uitgevoerde onderzoek heeft 

plaatsgevonden bij Wareco in samenwerking met Deltares. 

1.2 Probleemstelling 
Het nieuwe softwarepakket D-Hydro maakt het mogelijk om de componenten riool, oppervlaktewater 

en maaiveld te combineren, waardoor de werkelijke situatie beter wordt gesimuleerd. Het 

softwarepakket D-Hydro bevindt zich nog in de bètatestfase, de officiële release zal nog volgen. 

Doordat het pakket zich nog in de ontwikkelfase bevindt, bevat het mogelijk nog problemen die 

opgelost dienen te worden. De problemen kunnen zich voordoen bij het inladen van de bestanden, 

het onderling verbinden van de drie componenten of het doorrekenen van het model. Tevens is door 

de gemaakte ontwikkelingen nog niet onderzocht of de uitkomsten van het model betrouwbaar én 

bruikbaar zijn om een realistische weergave van de werkelijkheid geven.  
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1.3 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is het opstellen van een werkend model, een systeem dat de werkelijkheid 

nabootst of probeert te beschrijven, in D-Hydro waar het maaiveld, rioleringsstelsel en 

oppervlaktewatersysteem correct is ingeladen om vervolgens aan de hand van andere 

(meet)resultaten een validatie van de uitkomsten uit te voeren om te concluderen of het 

softwarepakket betrouwbaar is. De (meet)resultaten bestaan uit andere modelresultaten, eerdere 

rioolberekeningen en meetgegevens van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Met de uitkomsten 

van dit onderzoek wordt er antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: 

Kan er in D-Hydro een integraal maaiveld-, riolerings- en oppervlaktewatermodel opgesteld en 

gevalideerd worden? 

Om antwoord op de hoofdvraag te geven is er gebruik gemaakt van een praktijkcasus. De praktijkcasus 
voor dit project is de gemeente Leiderdorp. De gemeente Leiderdorp betreft één op zichzelf staand 
bemalingsgebied van het rioolstelsel en oppervlaktewatersysteem, waardoor er geen invloeden van 
buitenaf zijn en de validatie beter is uit te voeren. Tevens zijn de riolerings- en 
oppervlaktewatermodellen van Leiderdorp bij de opdrachtgever beschikbaar en werkt het 
Hoogheemraadschap van Rijnland mee in het ontwikkelproces van D-Hydro. De maaiveldmodellen zijn 
openbaar beschikbaar via PDOK1.  

1.4 Methodiek 
Het onderzoek bestaat uit het opstellen en valideren van een model. Het opstellen en valideren van 

het model vormen in principe twee processen van het onderzoek, waarin het opstellen van een correct 

model, een model dat de werkelijkheid benaderd, eerst gebeurt alvorens dit model gevalideerd wordt. 

Na het valideren komen er weer punten naar voren die verbeterd dienen te worden aan het model. 

Dit proces dat doorlopen wordt is zichtbaar in Figuur 2. Deze processen zijn geformuleerd in 

deelvragen, de deelvragen samen formuleren het antwoord op de hoofdvraag. 

 

Figuur 2: Het proces van opbouwen tot valideren 

Het eerste proces van het onderzoek bestaat uit het opstellen van een model in D-Hydro. Om een 

model op te kunnen stellen is eerst kennisgemaakt met D-Hydro, de voorloper SOBEK en de 

gelijkwaardige pakketten. De onderzoeksmethode voor dit onderdeel is deskresearch. Na dit deel van 

het proces is antwoord verkregen op de vraag: 

Wat is D-Hydro? 

 
1 PDOK: Publieke Dienstverlening op de Kaart. https://www.pdok.nl/ Open datasets beschikbaar gesteld door 
Nederlandse overheidsinstellingen bevattend actuele geo-informatie. 

1. Opbouwen 
model

2. Controleren 
van het model

3. Runnen 
model

4. 
Valideren

https://www.pdok.nl/
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Nadat de algemene kennis over D-Hydro is verworven wordt dieper ingaan op het modelleren van 

stedelijk waterbeheer en worden de benodigde modellen toegelicht. Voor het stedelijk waterbeheer 

zijn riolerings-, oppervlaktewater- en maaiveldmodellen nodig. Dit onderdeel geeft een duidelijk beeld 

van de informatie die het model dient te bevatten en het benodigde bestandsformaat. Hiernaast 

komen ook de koppeling tussen de modellen aan bod. De onderzoeksmethode die hieraan gekoppeld 

is, is deskresearch en het uitvoeren van tutorials om de software eigen te maken. Na dit deel van het 

proces wordt antwoord verkregen op de vragen: 

Hoe importeer je een maaiveld-, riolerings- en oppervlaktewatermodel?  

Welke voorbereidende stappen zijn nodig om de modellen te importeren? 

Hoe werkt de koppeling tussen het riool, oppervlaktewater en maaiveld? 

Als alle onderdelen, zoals hiervoor benoemd, afgerond zijn wordt er een model opgesteld. Hiermee is 

het eerste proces klaar en kan het volgende proces in gang worden gezet. Het tweede en tevens laatste 

proces van het onderzoek bestaat uit het valideren van een model in D-Hydro. Zoals al eerder was 

aangegeven dient Leiderdorp als praktijkcasus. Om een model te kunnen valideren dient er een 

duidelijk beeld van de huidige situatie te zijn en dient het opgebouwde model daarmee vergeleken te 

worden. Om een beeld te krijgen van de huidige situatie is deskresearch uitgevoerd, waarmee 

antwoord wordt verkregen op de vraag:  

Hoe werkt het huidige systeem in Leiderdorp, wat zijn de specifieke kenmerken van dit systeem? 

Na inzicht te hebben gekregen in het huidige systeem zijn de verkregen resultaten van het D-Hydro 

model gevalideerd. De resultaten zijn gevalideerd met het basismodel in SOBEK, voorgaande 

rapporten en enkele meetresultaten van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Onder de 

meetresultaten vallen gegevens van gemalen voor de aan- en afslagpeilen en de gegevens van de 

waterpeilen in het systeem. Na het validatieproces is antwoord gegeven op de vragen: 

Wat zijn de uitkomsten van het D-Hydro model? 

Komen de uitkomsten van D-Hydro overeen met de voorgaande modellen/meetresultaten? 

Tijdens het gehele proces van opstellen tot valideren heeft samenwerking plaatsgevonden met 

Deltares. Deltares is de ontwikkelaar van het softwarepakket D-Hydro, dat zich nog in de bètatestfase 

bevindt. Om eventuele problemen op te lossen en zo de software te verbeteren vindt er wekelijks een 

overleg met Deltares en andere bètatesters plaats. In dit overleg werd, waar mogelijk, gezocht naar 

een tijdelijke oplossing. Ook werden de tekortkomingen meegenomen in het ontwikkelproces en naar 

gelang de noodzaak meegenomen in de eerstvolgende versie. 

1.5 Leeswijzer 
In het vervolg van het rapport vindt men in hoofdstuk 2 achtergrondinformatie over D-Hydro, zijn 

voorloper SOBEK en tegenhangers 3Di en InfoWorks ICM. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de drie 

componenten, het rioolstelsel, oppervlaktewater en maaiveld, toegelicht en zijn de onderlinge 

koppelingen verduidelijkt. In hoofdstuk 4 is de gemeente Leiderdorp, die dient als praktijkcasus, 

omschreven. Het opvolgende hoofdstuk, hoofdstuk 5, laat de opbouw van het model voor de 

gemeente Leiderdorp zien. Hoofdstuk 6 geeft de resultaten van dit model weer, om tot slot in 

hoofdstuk 7 een validatie van de resultaten plaats te laten vinden. De hoofdstukken 8 en 9 vormen de 

discussie, conclusie en aanbevelingen  
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2 De softwarepakketten voor stedelijk waterbeheer 
Het ontwerpen van het stedelijk watersysteem gebeurt in meerdere softwarepakketten. Deltares is 

momenteel bezig met het ontwikkelen van een opvolger voor het softwarepakket SOBEK 2. Deze 

opvolger, genaamd D-Hydro, is bedoeld voor het modelleren van integrale vraagstukken. Momenteel 

worden voor deze vraagstukken de softwarepakketten 3Di en InfoWorks ICM gebruikt. In dit hoofdstuk 

wordt achtergrondinformatie over deze pakketten verschaft. 

2.1 D-Hydro  
D-Hydro is de Nederlandse versie van het internationale softwarepakket Delft3D Flexible Mesh Suite 

(Delft3D FM). D-Hydro is opgebouwd uit drie onderliggende lijnen, D-Hydro Suite, D-Hydro Suite 1D2D 

en SOBEK 3. D-Hydro Suite focust zich voornamelijk op de kustgebieden, estuaria en rivieren. In dit 

pakket komen voornamelijk de golven, sedimenttransport en waterkwaliteit aan bod. D-Hydro Suite 

1D2D richt zich op het stedelijk waterbeheer en modelleert voornamelijk de interactie tussen de 

riolering, het oppervlaktewater en het maaiveld. In SOBEK 3 komen voornamelijk waterstromen en 

waterkwaliteit van het landelijke waterbeheer en de rivieren aan bod. Het softwarepakket is nog in 

ontwikkeling bij Deltares en wordt door onder andere ingenieursbureau Wareco getest. De officiële 

release van D-Hydro staat gepland voor augustus 2021 (Deltares, 2020).  

In dit rapport is de focus gelegd op de lijn D-Hydro Suite 1D2D. Dit softwarepakket kan modellen op 

het gebied van stedelijk water opbouwen en doorrekenen. D-Hydro Suite 1D2D is een opvolger van 

SOBEK 2, ook een softwarepakket van Deltares. En dient een vervanger te worden voor gelijksoortige 

pakketten, als 3Di en InfoWorks ICM. 

De meerwaarde van D-Hydro Suite 1D2D ten opzichte van 

SOBEK 2 is dat het zoals de naam vermoed modellen in de 

1D, 2D of 1D2D dimensie (Figuur 3) uit kan rekenen. De 

dimensies beschouwen de richtingen waarin het water kan 

stromen, 1D2D betekend dus een combinatie van 1D-

stelsels en een 2D-maaiveld. Het opgebouwde model bevat 

naast de stromingsdimensies nog extra dimensies als tijd en 

dwarsdoorsnede/-profiel. Het model bestaat uiteindelijk 

dus uit meerdere dimensies die niet mee worden genomen 

in de naamgeving. Door de toevoeging van het maaiveld, het 

2D-aspect, sluit het pakket beter aan op de vraagstukken die 

vandaag de dag worden gesteld met het oog op de 

klimaatverandering, denk hierbij aan de klimaatstresstesten 

die uitgevoerd dienen te worden.  

De rekenmethode is gebaseerd op de “driedimensionale Navier-Stokes” vergelijkingen voor 

onsamendrukbare vrije oppervlaktestroming met behulp van de Boussinesq veronderstelling. Het 

systeem van vergelijkingen bevatten de “horizontale bewegingsvergelijking”, 

“continuïteitsvergelijking” en “transportvergelijking voor conservatieve bestandsdelen”. Voor de 

rekenmethode van de infiltratie kan gekozen worden tussen een constante infiltratie, functie van de 

druk of “Hortons infiltratievergelijking” (Deltares, 2021). De vergelijkingen en onderliggende 

aannames zijn terug te vinden in de D-Flow Flexible Mesh User Manual (versie 0.9.1) in de 

hoofdstukken 8 Hydrodynamics, 9 Transport of matter en 13.4 Infiltration. 

Figuur 3: Model in 1D2D-dimensie, waarin de 
zwarte lijnen het 1D-stelsel voorstellen en water 
op het 2D-maaiveld zichtbaar is. 
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2.2 SOBEK 2 
Het softwarepakket SOBEK 2 is de voorloper van D-Hydro. Het pakket is opgebouwd uit drie 

onderliggende lijnen, Urban, Rural en River. SOBEK 2 Urban en Rural zijn softwarepakketten die zich 

voornamelijk focussen op het stedelijk waterbeheer. SOBEK 2 River is een softwarepakket die zich 

focust op het landelijk waterbeheer en de rivieren. SOBEK 2 is evenals D-Hydro ontwikkeld door 

Deltares. 

In dit rapport is de focus gelegd op het modelleren van stedelijke watersystemen. De lijnen Urban en 

Rural zijn pakketten die een 1D-riolerings- en -oppervlaktewatermodel doorrekenen. Beide modellen 

kunnen zowel gecombineerd als los van elkaar toegepast worden. SOBEK is een goede rekentool, maar 

door het ontbreken van de koppelingen met het maaiveld is deze versie met betrekking tot de 

klimaatverandering niet meer representatief.  

De rekenmethode is gebaseerd op de “continuïteit- en momentumvergelijkingen van Saint-Venant” 

voor 1D-stroming. De “wet van Darcy” wordt gebruikt voor de stroming van het grondwater tussen de 

buis en de sleuf (indien er een infiltratieriool wordt toegepast), de grondwaterstand zelf is een 

randvoorwaarde die door de gebruiker is ingegeven (Deltares, 2018). De vergelijkingen en 

onderliggende aannames zijn terug te vinden in de SOBEK User Manual (versie 1.00) in hoofdstuk 6 

Conceptual description. 

2.3 3Di en InfoWorks ICM 
3Di en InfoWorks ICM zijn al bestaande softwarepakketten die rekenen met een integraal model.  

3Di is een softwareprogramma dat is ontwikkeld door Nelen & Schuurmans, Deltares, TU Delft EWI 

(prof. Elmar Eisemann) en Stelling Hydraulics (em. prof. Guus Stelling). Het programma focust zich op 

wateroverlast, rivier- en kustoverstromingen. De rekenmethode is gebaseerd op de “continuïteit- en 

momentumvergelijkingen van Saint-Venant” voor 2D- en 1D-stroming. De “wet van Darcy” wordt 

gebruikt voor de stroming en opslag van het grondwater en voor de infiltratie kan gekozen worden 

tussen een constante infiltratie of de “Hortons infiltratievergelijking”. Alleen de “Hortons 

infiltratievergelijking” is gekoppeld aan het grondwater (Nelen & Schuurmans, 2020). 

InfoWorks ICM is ontwikkeld door het Engelse Innovyze. Het is onderdeel van de InfoWorks ICM Suite 

lijn. InfoWorks ICM is gefocust op het modelleren van rivieren, riolering, afvoer-berekeningen en 

waterstroming over het land in het 1D/2D-aspect (Innovyze, 2020). 

Het verschil tussen deze pakketten en D-Hydro Suite 1D2D zal voornamelijk in de prijs zitten. De 

pakketten zijn ontwikkeld op maatwerk, waardoor de kosten kunnen verschillen. De indicatieve 

licentiekosten van InfoWorks ICM betreffen €50.000,- en voor D-Hydro maar €7.500,-, terwijl je bij 3Di 

per project circa €50.000,- betaalt. Het is de bedoeling dat D-Hydro hetzelfde model moet kunnen 

opbouwen en de resultaten, afhankelijk van de achterliggende rekenmethoden hetzelfde zijn, maar 

tegen een goedkopere licentieprijs.  

D-Hydro Suite 1D2D is een softwarepakket dat stedelijk watersystemen kan modelleren, met als doel 

het zorgdragen dat de 1D-2D-software voor het waterbeheer toegankelijker wordt voor potentiële 

gebruikers.    
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3 Modelleren in D-Hydro 
Een stedelijk watermodel bestaat uit meerdere onderliggende modellen. Voor het opstellen van een 

model is het van belang te weten welke onderdelen dit zijn en hoe deze onderdelen gekoppeld kunnen 

worden. De onderdelen hebben elk hun specifieke kenmerken en eigenschappen. In dit hoofdstuk zijn 

de benodigde onderdelen voor het opstellen van een stedelijk watermodel in D-Hydro en de 

onderlinge koppelingen toegelicht. 

3.1 Soorten modellen 
Een stedelijk watersysteem bestaat uit al het water wat zich in een stedelijk gebied bevindt, het omvat 

dus het oppervlaktewater, afvalwater, hemelwater en grondwater. Voor een integraal model zijn de 

volgende onderdelen benodigd: 

- Het rioleringsmodel; 

- Het oppervlaktewatermodel;  

- Het maaiveldmodel.  

De onderdelen zijn ieder op hun eigen manier opgebouwd met specifieke kenmerken. Tevens hebben 

alle onderdelen input en startwaarden nodig, hierbij kan men denken aan een start waterstand en 

neerslag. In het vervolg zijn de drie onderliggende modellen toegelicht. 

3.1.1 Rioleringsmodel 
Een rioleringsmodel bootst, zoals de naam al vermoed, de werking van een rioolstelsel na. In deze 

paragraaf komt de opbouw van een rioleringsmodel aan bod, de randvoorwaarden en de in te laden 

bestandsformaten. 

Model opbouw 

Een rioleringsmodel is opgebouwd uit knopen en verbindingen, zie Figuur 4. De knopen representeren 

inspectieputten of een reservoir waarin het hydraulisch verval verwaarloosbaar is, denk hierbij aan 

een bergbezinkbassin. De verbindingen representeren een element met uniforme hydraulische 

eigenschappen, waaraan een debiet of een hydraulisch verhang wordt toegekend. Voorbeelden van 

een verbinding zijn rioolbuizen, overstortdrempels, gemaal met persleiding of doorlaat. Een 

rioleringsmodel rekent met een vrije waterspiegel (Stichting RIONED, 2019). 

 
Figuur 4: Rioleringsmodel in D-Hydro 
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Randvoorwaarden 

Aangezien nooit het hele systeem wordt gemodelleerd, maar alleen een (deel van een) gebied dienen 

er randvoorwaarden (outlets) aan de grenzen toegekend te worden. Naast de randvoorwaarden 

rondom het model dienen ook inputparameters als randvoorwaarden.  

De ‘outlets’ dienen, indien deze onderdelen niet gemodelleerd zijn, toegekend te worden aan 

uitstroompunten, zoals verbindingspunten met het oppervlaktewater, persleidingen en 

rioolwaterzuiveringsinstallaties. Aan deze uitstroompunten kan dan een waterpeil of pompvermogen 

worden toegekend. Als het water door dit punt stroomt, stroomt het water het model uit.  

De inputparameters die als randvoorwaarde dienen zijn de waterstanden, de eigenschappen van het 

systeem, de neerslag en verdamping. Met de waterstanden kan bepaald worden of het model droog 

staat in het begin of dat er zich al neerslag in de buizen bevindt.  

De onderdelen van het systeem hebben elk hun parameters die meegegeven dienen te worden. Een 

rioolbuis heeft een buisdoorsnede, hoogte met verhang en een wandruwheid. De kunstwerken, 

pompgemalen (de rode gestippelde lijn in Figuur 4) en overstorten (de groene gestippelde lijn in Figuur 

4), hebben ook aparte parameters. Een pompgemaal heeft een capaciteit en aan- en afslagpeil. Een 

overstort heeft afmetingen van de drempel, een breedte en hoogte.  

Een rioolstelsel rekent voor de neerslag en verdamping met ‘catchments’ (de blauwe cirkels in Figuur 

4). Deze cirkels vormen het 0D-inloopmodel. Een 0D-inloopmodel is een bak boven op de put die het 

maaiveld simuleert. De neerslag valt in de bak en stroomt vanuit die bak het riool in. Aan die bak zijn 

standaardwaarden opgehangen met betrekking tot de ruwheid en de infiltratie en de opgegeven 

neerslag en verdamping. 

Bestandsformaten 

De riolering kan in D-Hydro worden opgebouwd door het model te tekenen en alle attributen hun 

gewenste parameters te geven, maar er kunnen ook bestaande modellen worden ingeladen in een 

SOBEK- of GWSW-format. GWSW staat voor Gegevens Woordenboek Stedelijk Water en is een 

standaard format van een rioleringsmodel dat nationaal is afgesproken en opgesteld door Stichting 

RIONED. Ook kunnen bestaande D-Hydro modellen worden ingeladen. De controle van het model kan 

uitgevoerd worden door het model te vergelijken met bekende gegevens bij de gemeente of het 

ingeladen model. 

Het rioleringsmodel valt onder het beheer van de gemeente. Het model kan indien het juiste 

bestandformaat beschikbaar is direct worden ingeladen in D-Hydro zonder voorbereidende stappen. 

3.1.2 Oppervlaktewatermodel 
Een oppervlaktewatermodel bootst, zoals de naam al vermoed, het oppervlaktewater na. In deze 

paragraaf komt de opbouw van een oppervlaktewatermodel aan bod, de randvoorwaarden en de in 

te laden bestandsformaten. 

Model opbouw 

Een oppervlaktewatermodel is evenals een rioleringsmodel opgebouwd uit knopen en verbindingen, 

weergegeven in Figuur 5. De knopen representeren nu alleen ‘connection nodes’ (groene punten) en 

de verbindingen een watergang met uniforme hydraulische eigenschappen. Verder kan een model nog 

kunstwerken, waaronder een stuw, gemaal of duiker, bevatten. De ‘connection nodes’ hebben geen 

eigenschapen maar zorgen alleen voor een verbinding tussen verschillende watergangen. De 

kunstwerken zijn in tegenstelling tot een rioleringsmodel als knopen gemodelleerd.  
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Figuur 5: Oppervlaktewatermodel in D-Hydro 

Randvoorwaarden 

Van het oppervlaktewatersysteem wordt evenals het rioolstelsel nooit het hele systeem gemodelleerd, 

maar alleen een (deel van een) gebied. Om het systeem af te sluiten worden er randvoorwaarden 

(boundary conditions) aan de grenzen toegekend. Naast de randvoorwaarden rondom het model 

dienen ook inputparameters als randvoorwaarde.  

Bij het oppervlaktewater dienen uitstroompunten, zoals verbindingspunten met andere oppervlakte-

wateren (meer of vijver) en gemalen als ‘boundary conditions’. Aan deze uitstroompunten kan een 

vast waterpeil of pompvermogen worden toegekend. Indien het water door deze uitstroompunten 

stroomt, stroomt het water het model uit. 

De inputparameters die als randvoorwaarde dienen bij het oppervlaktewater zijn hetzelfde als bij een 

rioolstelsel. Het oppervlaktewater kent alleen de grondeigenschappen extra toe. 

De waterstanden simuleren de initiële start waterstand van het model, hiervoor worden de 

peilgebieden of waterstanden gebruikt. 

De onderdelen van het systeem hebben elk hun parameters die meegegeven dienen te worden. Een 

watergang heeft een profiel, hoogte met verhang en een ruwheid. De kunstwerken, gemalen (oranje 

punt in Figuur 5), overstorten (rode driehoek in Figuur 5) en duikers (paarse zandloper in Figuur 5), 

hebben ook aparte parameters. De gemalen en overstorten hebben dezelfde parameters als in het 

rioolstelsel, een duiker heeft daarentegen een doorsnede, een hoogte en een stromingsverlies bij het 

in- en uitstromen. 

Het oppervlaktewater rekent voor de neerslag en verdamping ook met ‘catchments’ die het 0D-

inloopmodel vormen. De ‘catchments’ zijn weergegeven als blauwe cirkels in Figuur 5.  

De extra benodigde inputparameter bij een oppervlaktewatermodel zijn de grondeigenschappen. Deze 

eigenschappen zijn door de connectie tussen de grondwater en het oppervlaktewater ook van belang. 

De grondeigenschappen bevatten het grondtype en de grondwaterstand. Aan het grondtype zijn de 

infiltratie, drainage en kwel gekoppeld. 

Bestandsformaten 

Het oppervlaktewater kan evenals de riolering in D-Hydro worden opgebouwd door het systeem te 

tekenen, maar het kan ook middels een bestaand model in een SOBEK of D-Hydro format worden 

ingeladen. De controle van het model wordt uitgevoerd door het model te vergelijken met het 

ingeladen model of bekende gegevens bij het waterschap in plaats van de gemeente. 
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Het oppervlaktewatermodel valt onder het beheer van de gemeente of het waterschap. Het model 

kan indien het juiste bestandformaat beschikbaar is direct worden ingeladen in D-Hydro zonder 

voorbereidende stappen. 

3.1.3 Maaiveldmodel 
Een maaiveldmodel simuleert een neerslag-afvoerproces. Het toevoegen van een maaiveldmodel 

zorgt voor het meest gedetailleerde rekenmodel voor de berekening van wateroverlast (Stichting 

RIONED, 2019). Om het neerslag-afvoerproces te simuleren zijn de volgende kaarten benodigd, deze 

kaarten tezamen vormen tevens het maaiveldmodel: 

- Hoogtekaart; 

- Ruwheidkaart; 

- Infiltratiekaart; 

- Initiële waterstanden. 

Hoogtekaart 

Een hoogtekaart is een kaart die de hoogtes in een modelgebied weergeeft. De maaiveldhoogtes zijn 

benodigd om de stromingsrichting van het water te kunnen bepalen. De hoogtes van het maaiveld in 

Nederland kunnen verworven worden van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De AHN3 

bevat een systematische hoogtenauwkeurigheidsfout van 5cm en een nauwkeurigheid dat objecten 

met een grootte van twee meter x twee meter eenduidig en met een positieafwijking van maximaal 

50 centimeter kunnen worden geïdentificeerd (Actueel Hoogtebestand Nederland, 2020). 

De hoogtekaarten van Actueel Hoogtebestand Nederland zijn verkrijgbaar in een ‘digital surface 

model’ (DSM) en een ‘digital terrain model’ (DTM) met rasterresolutie van 0,5 x 0,5 meter. Een DSM 

geeft een hoogtekaart waarin alle kunstmatige (hoogspanningsmasten, gebouwen en torens) en 

natuurlijke (bomen en andere vormen van vegetatie) elementen zichtbaar zijn. Een DTM daarentegen 

geeft deze elementen niet weer, dit model geeft een kale wereld weer (Figuur 6) (GIS Geography, 

2021). 

 
Figuur 6: Verschil tussen een ‘digital surface model’ (DSM) en ‘digital terrain model’ (DTM) 

De hoogtes van het maaiveld zijn bepalend voor de plekken waar water op straat komt te staan. Het 

water stroomt naar de laagste locatie toe. Om deze situatie in het model te implementeren zijn de 

huizen wel benodigd, maar de vegetatie niet. Dit houdt in dat een DTM als grondlegger voor de 

hoogtekaart dient. Aangezien er dan geen huizen weergegeven worden dienen die gegevens nog 

toegevoegd te worden. In Nederland kunnen de gegevens van de huizen verkregen worden via de 

Basisregistratie Adressen en Gegevens (BAG). Na implementeren van de BAG en de AHN3 ontstaat een 

hoogtekaart die bruikbaar is voor de maaiveldhoogtes van een maaiveldmodel. 
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Ruwheidkaart 

Een ruwheidskaart is een kaart die de ruwheid van de verhardingen in een modelgebied weergeeft. De 

ruwheid is benodigd om de stromingssnelheden van het water te bepalen. De vertraging wordt gelinkt 

aan de ruwheid van een verharding, water stroomt sneller over een gesloten verharding dan over een 

akker. De verschillende type verhardingen waaraan een ruwheid kan worden opgehangen zijn in 

Nederland beschikbaar via de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).  

De Basisregistratie Grootschalige Topografie is opgezet in punten en vlakken met een positionele 

nauwkeurigheid van 0,3 tot 0,6 meter afhankelijk van het object. De objecten die zijn weergegeven 

hebben een actualiteit van maximaal 18 maanden oud (Linda van den Brink, 2013). 

Stichting RIONED heeft een tabel opgesteld waar aan de hand van de type verhardingen de ruwheid 

gekoppeld kan worden. Deze waarden zijn zichtbaar in Tabel 1. D-Hydro maakt gebruik van de 

ruwheidwaarden van Manning. Na het koppelen van de ruwheid aan het type verharding kan het 

bestand worden omgezet naar een raster en ontstaat een ruwheidskaart die bruikbaar is voor een 

maaiveldmodel. 

Tabel 1: Overzicht van de inloopparameters voor een maaiveldmodel met rioleringsmodel (Stichting RIONED, 2019) 

 

Infiltratiekaart 

Een infiltratiekaart is een kaart die de infiltratie van de type verhardingen in een modelgebied 

weergeeft. De infiltratie is benodigd om de waterverliezen te bepalen. De infiltratie wordt gelinkt aan 

een verhardingssoort, er infiltreert namelijk meer water in een akker dan een gesloten verharding. De 

verschillende type verhardingen waaraan een infiltratie kan worden opgehangen zijn in Nederland 

beschikbaar via de BGT. 

Stichting RIONED heeft een tabel opgesteld waar aan de hand van de type verhardingen de infiltratie 

gekoppeld kan worden. Deze waarden zijn zichtbaar in Tabel 1. Na het koppelen van de 

infiltratiewaarde kan het bestand worden omgezet naar een raster en ontstaat een infiltratiekaart die 

bruikbaar is voor een maaiveldmodel.  

Initiële waterstanden 

De initiële waterstanden is een kaart die de peilgebieden in een modelgebied weergeeft. De initiële 

waterstanden zijn benodigd op een startwaarde te hebben voor de waterstanden. Met deze kaart kan 

onderscheid gemaakt worden tussen verschillende peilgebieden binnen een modelgebied. Deze 

gegevens zijn in Nederland veelal bij het desbetreffende waterschap op te vragen. 

Infiltratie  Oppervlakteberging

[mm] manning [s/m1/3] [mm/h] [mm]

Hellend

Vlak

Uitgestrekt

Hellend

Vlak

Uitgestrekt

Hellend

Vlak

Uitgestrekt

0,1

0,5

0,2

Onverhard begroeid met struiken, bomen

Maaiveldmodel 

met rioleringsmodel

Ruwheid

-

Onverhard

00,5 0,011

0,0131,5

Horton: 

max 2,0; min 0,5; 

af: 3 h-1; toe: 0,1 h-1

0,5 0,011

10 tot 60

Gesloten verhard

Open verhard

dak

Onverhard akker, weiland
AHN (macroberging) +

5 (bevochtigingsverlies + microberging)

0
AHN (macroberging) +

0,5 (bevochtigingsverlies)

AHN (macroberging) +

0,5 (bevochtigingsverlies)

AHN (macroberging) +

0,5 (bevochtigingsverlies)
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3.2 Koppeling modellen 
Het stedelijk watersysteem is een integrale samenhang tussen het rioolstelsel, oppervlaktewater en 

maaiveld. Zoals hierboven beschreven zijn dit losse modellen met elk hun parameters en input. Voor 

het modelleren van een systeem dienen in sommige gevallen de modellen aan elkaar gekoppeld te 

worden. De onderlinge koppelingen tussen de modellen worden hieronder beschreven aan de hand 

van dimensies. Een opgebouwd model bestaat uit veel dimensies, maar om het overzichtelijk te 

houden beschrijven de dimensies in het vervolg alleen de stromingsrichtingen van het water. Het hangt 

van het benodigde detailniveau en vraagstuk af welk model er toegepast dient te worden. In Figuur 

7.a zijn de verschillende onderdelen zichtbaar en in Figuur 7.b zijn de mogelijke dimensies per 

onderdeel zichtbaar.  

 

3.2.1 Dimensies 
De riolering kan gedimensioneerd worden in 0D, 1D of 3D. In een 0D-model wordt de riolering in een 

bak geschematiseerd. Het kent dan alle berging toe aan één rekenpunt. Wanneer een model wordt 

geschematiseerd als een stelsel van knopen en strengen, ontstaat een 1D-model. Een 1D-model geeft 

de stroming door de buizen in de lengterichting van de buis. Indien er informatie benodigd is over de 

stroming in een overstortconstructie of gemaal kelder kan een 3D-model worden gebruikt. 

Het oppervlaktewater kan gedimensioneerd worden in 0D, 1D of 2D. Een 0D-model wordt gebruikt als 

het oppervlaktewater alleen als berging op één punt dient. Voor het schematiseren van de stroming 

in de lengterichting van het oppervlaktewater wordt een 1D-model gebruikt. Indien de stroming in het 

horizontale vlak wordt geschematiseerd, wordt er gebruik gemaakt van een 2D-model.  

Het maaiveld kan gedimensioneerd worden in 0D, 1D of 2D. Een 0D-model wordt gebruikt als een 

water op straat situatie zeer vereenvoudigd geschematiseerd is als een hoeveelheid water in een 

berging boven op een rioolput in een rioleringsmodel. Wordt het model uitgebreid met stroming over 

wegen ontstaat een 1D-model. Een 2D-model ontstaat als het water over het maaiveld op basis van 

een digitaal terrein model stroomt. 

Deze drie modellen kunnen onderling gekoppeld worden en aan elk model hangen parameters en 

input. Deze parameters en input zijn voor bijna alle modellen identiek, alleen de neerslag en 

verdamping niet. De neerslag en de verdamping vormen voor elk model het zogenaamde inloopmodel. 

(a) Onderdelen schematische weergave model (b) Mogelijke dimensies onderdelen schematische weergave model 

Figuur 7: Schematische weergave model (onderdelen en dimensies) (Bron: RIONED) 
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Het inloopmodel beschrijft hoe de gevallen neerslag tot afstroming komt en het riool, de 

infiltratievoorziening of het oppervlaktewater belast. In een integraal model dient dit inloop maar één 

keer meegenomen te worden. Het neerslagafvoerproces kan afhankelijk van het model in 0D of 2D 

gedimensioneerd worden. Het 0D-model is het veelgebruikte NWRW-inloopmodel. NWRW staat voor 

Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit. In dit inloopmodel wordt het maaiveld 

geschematiseerd tot een berging boven de put waarin de neerslag valt. Aan deze berging is een 

infiltratie- en verdampingswaarde toegevoegd, waarna de netto-neerslag vanuit de berging in het riool 

terechtkomt. Een 2D-model berekend hierin tegen wel de afstroming over het maaiveld op basis van 

een digitaal terrein model. 

De informatie van de hierboven genoemde onderdelen van een schematische weergave van een 

model en de mogelijke dimensies is afkomstig van Stichting RIONED (2020).  

3.2.2 Combinaties van onderdelen en dimensies 
Welke combinatie van de dimensies toegepast dient te worden is afhankelijk van het te beantwoorden 

vraagstuk. Volgens stichting RIONED (2019) kan onderscheid worden gemaakt tussen bijzondere 

hydraulische constructies, bijvoorbeeld een overstort of bergbezinkbassin, ontwerpmodellen en 

modellen met betrekking tot de klimaatveranderingen en wateroverlast, waaronder de stresstest.  

Voor het gedetailleerd ontwerpen om inzicht te krijgen in overstortconstructies of bergbezinkbassins 

is het verstandig om een 3D-model van de constructie op te bouwen. Verder heeft dit model geen 

onderdelen nodig. Er dient alleen voor gezorgd te worden dat het model aanvoering van water krijgt. 

Dit model is weergegeven in Figuur 8.a. 

Bij ontwerpmodellen dienen de specifieke onderdelen los gemodelleerd te worden. Voor het 

ontwerpen van een rioolstelsel voldoet een 1D-rioolmodel. Afhankelijk van de leiding dient er een bui 

aan gekoppeld te worden. Een persleiding of drukriool behoeft geen neerslag, maar alleen een aanvoer 

van water, zie Figuur 8.b. Een normaal rioolstelsel behoeft wel neerslag, dit kan via een 0D-

inloopmodel worden aangevoerd en is weergegeven in Figuur 8.c. 

Wateroverlastmodellen hebben een interactie met het maaiveld. Deze modellen worden 

onderverdeeld in wateroverlast op straat door alleen uitstroom van het water op het maaiveld en door 

een combinatie van in- en uitstroom. In het geval van alleen uitstroom van het riool valt de neerslag 

via een 0D-inloopmodel in de riolering, en indien het stelsel overstroomt komt er water op straat 

(Figuur 8.d). In het geval van een combinatie van in- en uitstroom van het water over het maaiveld valt 

de neerslag op het maaiveld en stroomt het via het maaiveld het riool in. Indien het riool overstroomt 

stroomt het water weer uit het riool het maaiveld op. Deze opstelling is weergegeven in Figuur 8.e.  

Als men de wateroverlastgevoelige locaties in kaart wil brengen kan gebruikt gemaakt worden van een 

2D-maaiveldmodel met neerslag, zie Figuur 8.f. Deze opstelling wordt evenals Figuur 8.e veel gebruikt 

voor het uitvoeren van een klimaatstresstest. 

Het oppervlaktewatermodel kan gekoppeld worden aan het ontwerpmodel van een rioolstelsel of 

wateroverlastmodellen. Het is afhankelijk van de kenmerken van het oppervlaktewater welk type 

model benodigd is. Het oppervlaktewater kan als randvoorwaarde worden opgesteld als het te 

modelleren systeem geen invloed uitoefent op de waterstand van het oppervlaktewatersysteem. Het 

oppervlaktewater kan geschematiseerd worden als een 0D-model indien het 

oppervlaktewatersysteem middels gemalen water afvoeren. In een systeem met afzonderlijke 

segmenten die zijn verbonden met debiet- of waterstandsbeperkende constructies kunnen 
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geschakelde 0D-reservoirs met onderlinge Q-H-relaties worden toegepast. Stromende systemen 

worden gemodelleerd in een 1D-model. 

D-Hydro kan op het 3D-rioleringsmodel na elke model simuleren. Voor het 3D-rioleringsmodel waarbij 

specifieke constructies gemodelleerd en ontworpen dienen te worden is aparte software benodigd. 

  

(b) (a) 

(d) (c) 

(e) (f) 

Figuur 8: Modelconcepten (Bron: RIONED) 



 
22 

Het opstellen en valideren van een riolerings-, oppervlaktewater- en maaiveldmodel in D-Hydro 
Definitief versie 1 

 

4 Leiderdorp 
Voor het opstellen van een model en valideren van het softwarepakket is een praktijkcasus benodigd. 

Dit onderzoek past het stedelijk watersysteem van de gemeente Leiderdorp toe als praktijkcasus. Dit 

hoofdstuk is er om een beeld te krijgen van de omgeving en de werkelijke toestand van de 

componenten. Achtereenvolgens komt de algemene informatie, riolering en het oppervlaktewater aan 

bod.  

4.1 Algemene informatie 
Leiderdorp is een Nederlandse gemeente gelegen in de provincie Zuid-Holland. Het grenst aan de 

oostzijde van Leiden. Leiderdorp is gelegen in meerdere polders. Het Hoogheemraadschap van 

Rijnland is in die regio verantwoordelijk voor de waterhuishouding. De gemeente is volgens het 

Centraal Bureau voor Statistieken (2020) opgedeeld in drie wijken welke weer onderverdeeld zijn in 

zestien buurten. Een overzichtskaart van de buurten is weergegeven in bijlage 1. De gemeente 

Leiderdorp telde volgens het Centraal Bureau voor Statistieken (CBS) (2020) op 1 januari 2020 in totaal 

27.056 inwoners onderverdeelt in 12.124 huishoudens. In 2015 had de gemeente volgens het CBS 

(2018) een oppervlakte van 1.228 hectare. Het oppervlak is onderverdeeld in 1.158 hectare land en 70 

hectare water. Van het totale oppervlak bedraagt het projectgebied 565 hectare land en 40 hectare 

oppervlaktewater. 

De grondopbouw in Leiderdorp bestaat in het hele gebied uit een toplaag van klei en veen. In het 

grootste deel van Leiderdorp loopt deze toplaag gemiddeld tot -12 m NAP alvorens er een zandpakket 

zit, Figuur 9.b. Alleen in de Kerkwijk is er gemiddeld al vanaf een diepte van -3 m NAP zand aanwezig 

Figuur 9.a (TNO Geologische Dienst Nederland, 2020). 

Leiderdorp ligt in een polder en wordt omgeven door een boezem. Leiderdorp is een op zichzelf staand 

bemalingsgebied, met betrekking tot de riolering en het oppervlaktewater. Hierdoor zijn er geen 

invloeden van andere gebieden en kan Leiderdorp goed als praktijkcasus dienen. 

 

Figuur 9: Bodemopbouw Leiderdorp op 2 locaties (Bron: TNO)  
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4.2 Riolering 
De riolering is het geheel aan buizen en putten dat ondergronds zorgt voor de inzameling en afvoer 

van water. De riolering bestaat uit het openbare en niet-openbare rioolstelsel. Een niet-openbaar 

stelsel is in het beheer van particulieren. Het openbare rioolstelsel is in beheer bij een gemeente of 

een door de gemeente aangewezen rechtspersoon. Het openbare rioolstelsel wordt volgens de Wet 

milieubeheer (Wm) onderverdeeld in drie soorten, elk van die soorten bestaat weer uit 

compartimenten. De drie voorgeschreven rioolstelsels zijn: 

- Vuilwaterriool: voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater 

- Hemelwaterstelsel: voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend 

hemelwater 

- Ontwateringsstelsel (drainage): voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van 

grondwater 

De voorgeschreven rioolstelsels kunnen op verschillende manieren voorkomen. In het verleden 

werden gemengde stelsel aangelegd. Tegenwoordig worden gescheiden stelsel neergelegd. Een 

gemengd stelsel is een rioolstelsel waar het afvalwater en het hemelwater in hetzelfde stelsel worden 

ingezameld en getransporteerd. Een gescheiden stelsel kan onderverdeeld worden in een gescheiden 

en verbeterd gescheiden stelsel. Een gescheiden stelsel is een stelsel waar het vuilwaterriool in zijn 

geheel gescheiden wordt van het hemelwaterstelsel, er komen dan twee rioolstelsel in een gebied te 

liggen. Een verbeterd gescheiden stelsel (VGS) is een stelsel waar het vuilwaterriool en het 

hemelwaterstelsel gescheiden aangelegd worden, maar in tegenstelling tot het gescheiden stelsel 

vinden er in een VGS op strategische plekken wel interactie plaats tussen de beide stelsels. Door deze 

interactie wordt het vervuilde water wat mogelijk in het hemelwaterstelsel terecht komt door 

vervuiling op straat of een verkeerde aansluiting van een huisaansluiting niet in het oppervlaktewater 

terecht, maar in het vuilwaterriool. 

Het rioolstelsel in Leiderdorp is een op zichzelf staand systeem onderverdeeld in 12 stelsels/gebieden. 

De rioolstelsels van deze gebieden zijn onderling met elkaar verbonden en worden in het laagste punt 

verzameld. Het verzamelde afvalwater wordt vanaf het laagste punt verpompt naar de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Leiden. De 12 rioolgebieden in de gemeente Leiderdorp en hun 

voorkomen zijn (Arcardis, 2015): 

- Engelendaal Laag (Gemengd stelsel) 

- Engelendaal Hoog (Gemengd stelsel) 

- Kalkpolder Noord (Gemengd stelsel) 

- Kalkpolder Zuid  (Gemengd stelsel) 

- Achthovenerweg (Gemengd stelsel) 

- Bloemerd  (Gemengd stelsel) 

- Splinterlaan  (Gescheiden stelsel) 

- Leyhof   (Gescheiden stelsel) 

- Driegatenburg  (Gescheiden stelsel) 

- Kalkhaven  (Verbeterd gescheiden stelsel) 

- Vegmo   (Verbeterd gescheiden stelsel) 

- Baanderij  (Onbekend) 

De bovenstaande rioolgebieden van de gemeente Leiderdorp zijn terug te vinden in Figuur 10.  
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Om de druk op het gemengde stelsel te verminderen zijn er op enkele locaties verhard oppervlak van 

het vuilwaterriool afgekoppeld en is een hemelwaterstelsel aangelegd. Dit betreft de volgende 

locaties: 

- Zijlkwartier 

- De Baanderij 

- Bosdreef 

- Delen van Buitenhof-Midden-West 

- Delen van Buitenhof-Oost-Zuid 

- Winkelhof (deels) 

- Meubelplein/Elisabethhof/Simon-Smitweg 

- Amaliaplein 

 

Figuur 10: Overzicht gebieden riolering Leiderdorp (Bron: Arcardis) 

Het afvalwater wordt in rioolgebied Engelendaal Laag verzameld, alvorens het wordt getransporteerd 

naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. De omliggende gebieden zijn verbonden met Engelendaal 

Laag. De verbinding kan plaatsvinden door een vrijvervalverbinding, hierbij stroomt het water door 

toedoen van de zwaartekracht naar het gebied, een overstortconstructie of een druk-/persleiding met 

een pomp. Negen omliggende gebieden zijn middels persleidingen met pompen aangesloten op 

Engelendaal Laag (aangegeven met de rode pijlen in Figuur 10, de pijl van de Baanderij ontbreekt), 

waarvan er drie gebieden eerst samenkomen in Kalkpolder Zuid. Verder is één gebied, Engelendaal 

Hoog, verbonden met overstortconstructies. Het laatste gebied, Splinterlaan, staat onder een 

vrijvervalverbinding met Engelendaal Laag. Naast de pompen en overstorten bevindt zich in het 

rioolstelsel nog één bergbezinkbassin. Een bergbezinkbassin is een grote opslag waarin het water 

terecht komt als het waterpeil in het rioolstelsel en bepaald niveau behaald, een soort 

overstortconstructie waarin het vuil nog kan bezinken voordat het op het oppervlaktewater loost 

(Arcardis, 2015). 
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4.3 Oppervlaktewater 
Het oppervlaktewater is het geheel aan water dat zich aan het oppervlak van de aarde bevindt. 

Hiermee wordt het water bedoeld dat zich in wateren en watergangen bevindt. Normaal gesproken 

hebben wateren en watergangen een natuurlijke waterspiegel, maar door het aanbrengen van 

kunstwerken kunnen kunstmatige waterspiegels ontstaan. In Nederland zijn de waterschappen 

verantwoordelijk voor de oppervlaktewateren. Het oppervlaktewater omvat in het vervolg de 

watergangen rondom Leiderdorp. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor de 

waterhuishouding in het gebied tussen Amsterdam en Den Haag, waar de gemeente Leiderdorp 

onderdeel van is. Het is de taak van een waterschap om de gebieden te beschermen tegen 

overstromingen, het onderhouden van de juiste waterstand en het schoon en gezond houden van het 

water.  

Het oppervlaktewater in Leiderdorp bestaat uit meerdere op zichzelf staande systemen en een 

boezem. De op zichzelf staande systemen zijn de aanwezige polders waar zich een kunstmatige 

waterspiegel bevindt. De kunstmatige waterspiegel van de watergangen in de polder wordt geregeld 

door stuwen en gemalen. De omringende boezem ontvangt het overtollige water uit de polders en 

voert dit verder af. Het oppervlaktewatersysteem is zichtbaar in Figuur 11.  

 

Figuur 11: Overzicht van de polders en kunstwerken binnen de gemeentegrenzen van Leiderdorp 

Leiderdorp is opgebouwd uit vijf polders, de Bospolder, Boterhuispolder, Munniken-, Zijllaan- en 

Meijepolder, Kalkpolder en Polder Achthoven. De polders zijn weergegeven in Figuur 11. De polders 

hebben elk een verschillend peilniveau en deze worden door verschillende gemalen en stuwen op peil 

gehouden. Tevens heeft elk gebied ook een inlaat, zo kan er in tijde van droogte en extreme 

waterstand in de boezem ook water vanuit de boezem een polder in stromen. In Tabel 2 is een 

overzicht van de polders met gemalen, stuwen en inlaten weergegeven. De gegevens zijn gebaseerd 

op de op 24 februari 2021 aangeleverde documenten van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Polder Achthoven 

Bospolder 
Munniken-, Zijllaan- 

en Meijepolder 

Boterhuispolder 

Kalkpolder 
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Tabel 2: Overzicht van de kunstwerken, gemalen, stuwen en inlaten, binnen de polders in Leiderdorp 

 

Het waterpeil in de kern van Leiderdorp wordt geregeld door drie gemalen, weergegeven in Figuur 12. 

Het oppervlaktewaterpeil van rioolgebied Kalkpolder Zuid, Kalkhaven en Vegmo wordt bepaald door 

een vijzelgemaal met een maximale capaciteit van 8 m3/minuut genaamd Gemaal Kalkpolder (1). Het 

oppervlaktewaterpeil van de rioolgebieden Driegatenbrug, Engelendaal Laag en een deel van 

Kalkpolder Noord wordt bepaald door een centrifugaal- of radiaalpomp met een maximale capaciteit 

van 45 m3/minuut genaamd Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder (2). Rioolgebied Bloemerd 

maakt gebruik van het Gemaal Bospolder (De Bloemerd) (3), een schroefcentrifugaal- of 

halfaxiaalpomp. De overige gemalen beheren de oppervlaktewaterpeilen van de buitengebieden 

(Hoogheemraadschap van Rijnland, 2018). 

 
Figuur 12: Oppervlaktewater met gemalen Leiderdorp. 1: Gemaal Kalkpolder, 2: Gemaal Munniken-, Zijllaan- en 

Meijepolder, 3: Gemaal Bospolder (De Bloemerd) (Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland) 

Polders Gemalen Stuwen Inlaten

2 gemalen 1 stuw 5 inlaten

- Gemaal Bospolder (De Bloemerd) 

(afvoergemaal)

1 automatisch regelbaar

- Gemaal Bospolder 

(afvoergemaal)

0 gemalen 5 stuwen 4 inlaten

4 handmatig regelbaar

1 niet regelbaar

2 gemalen 8 stuwen 10 inlaten

- Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder 

(afvoergemaal)

5 handmatig regelbaar

2 niet regelbaar

- Inlaatgemaal Heemtuin Leiderdorp 

(opmaling)

1 automatisch regelbaar

2 gemalen 5 stuwen 8 inlaten

- Gemaal Kalkpolder 

(afvoergemaal)

4 handmatig regelbaar

1 automatisch regelbaar

- Inlaatgemaal Hoogmadeseweg 

(opmaling)

2 gemalen 9 stuwen 11 inlaten

- OB Achthoven, Mooren 

(onderbemaling)

7 handmatig regelbaar

2 niet regelbaar

- Gemaal Polder Achthoven 

(afvoergemaal)

Bospolder

Boterhuispolder

Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder

Kalkpolder

Polder Achthoven

1 

3 

2 
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5 De modellen van Leiderdorp 
Er is voor dit onderzoek gekozen om twee soorten modellen voor de gemeente Leiderdorp op te stellen 

en te valideren. Het betreft een 1D-model volgens Figuur 8.c en een 1D2D+-model volgens Figuur 8.e. 

De modellen zijn opgesteld in D-HYDRO Suite 1D2D (Bèta) (versie 0.9.7.51931). In dit hoofdstuk zijn de 

modellen stapsgewijs opgesteld en zijn aandachtspunten beschreven. 

5.1 Het 1D-Model van Leiderdorp 
Er is gekozen om het 1D-model volgens Figuur 8.c op te stellen met een 1D-rioolstelsel, 1D-

oppervlaktewater en 0D-inloopmodel. De huidige modellen van het riool- en oppervlaktewater-

systeem zijn door de gemeente Leiderdorp en Deltares beschikbaar gesteld. Deze huidige modellen 

waar gebruik van wordt gemaakt, zijn opgesteld in een gecombineerd SOBEK-model. Dit wil zeggen 

dat de riolering en het oppervlaktewater al aan elkaar gekoppeld zijn (Figuur 13.a).  

 

5.1.1 Model opbouw 
Het SOBEK-model vormt de basis voor het opstellen van het 1D-model in D-Hydro. Het gecombineerde 

SOBEK-model kan direct, zonder voorbereidingen, in D-Hydro geïmporteerd worden. Het 

geïmporteerde model is zichtbaar in Figuur 13.b. Na het importeren dienen nog enkele gegevens 

aangepast te worden, deze aanpassingen zijn door Deltares in een stappenplan opgesteld. Dit 

stappenplan is ontvangen op 1 februari 2021 en terug te vinden in bijlage 2.1. Kort samengevat dienen 

enkele fouten die ontstaan bij het importeren van het model opgelost te worden en worden de 

inputwaarden van het model meegegeven. De meegegeven inputwaarden betreffen de tijden van het 

model, de neerslag en de verdamping. Deze waarden worden naar wens aangepast, zie sectie 5.1.2 

inputparameters. 

(a) SOBEK-versie (b) D-Hydro versie 

Figuur 13: Het gecombineerde model van het riool- en oppervlaktewatersysteem van Leiderdorp 



 
28 

Het opstellen en valideren van een riolerings-, oppervlaktewater- en maaiveldmodel in D-Hydro 
Definitief versie 1 

 

Na het uitvoeren van het stappenplan en het controleren bleek het model nog niet gereed. Tijdens het 

inladen worden de onderstaande waarden overschreven. Enkele waarden worden al direct 

overschreven en hoeven maar eenmalig te worden aangepast. Andere waarden worden pas 

overschreven na het opslaan en opnieuw openen, deze waarden dienen elke keer te worden 

aangepast. Een nadere toelichting van deze waarden is terug te vinden in bijlage 2.2 en bijlage 2.3. 

De direct overschreven waarden omvatten: 

- De hoogteligging van de ‘sewer connections’ (pompleidingen of overstorten); 
- Buisdiameters van de riolering; 
- Putafmetingen en -hoogtes van de ‘outlets’ (uitstroompunten/putten). 

De indirect overschreven waarden omvatten: 

- De waterpeilen ter plaatse van de ‘outlets’ (uitstroompunten/randvoorwaarden); 
- De hoogteligging van de ‘cross sections’ (dwarsprofielen oppervlaktewater). 

Deze waardes dienen niet overschreven te worden. Het probleem is gemeld bij Deltares, die tijdens 

het wekelijks overleg aangaven dat het een fout in het softwarepakket betreft. Ze gaven aan de 

oorzaak te onderzoeken en te verbeteren bij een volgende versie.  

5.1.2 Inputparameters 
Het model is opgebouwd, maar voordat het model gerund kan worden dienen de inputparameters 

naar wens ingevuld te worden. Bij het stappenplan van Deltares in bijlage 2.1 zijn deze waarden ook al 

ingevuld. De inputwaarden die ingevuld dienen te worden zijn: 

- Neerslag (Precipitation); 
- Verdamping (Evaportation); 
- Initiële conditie (Initial Conditions); 
- Tijdsreeks. 

Voor het doorrekenen van het model zijn drie wijzigingen van de inputwaarden doorgevoerd ten 

opzichte van het stappenplan, hieronder zijn de gebruikte inputwaarden weergegeven en toegelicht. 

De neerslagreeks die als input voor het 1D-model dient is een Bui08. Een Bui08 is toegepast, omdat 

deze bij veel gemeentes wordt gebruikt om een rioolstelsel te ontwerpen. De richtlijnen schrijven dan 

voor dat er bij een Bui08 geen water op straat mag komen. Een Bui08 is een leidraadbui uit de module 

C2100 van de vroegere Leidraad riolering van Stichting RIONED. De bui is afgeleid van een 15-

minutenneerslagreeks die is waargenomen in De Bilt van 1955 tot 1979. Een Bui08 valt eens per twee 

jaar met een piek aan het eind van de bui. De bui bevat een totale neerslag van 19,8 mm met een 

verloop volgens het onderstaande figuur (Stichting RIONED, 2019). 

 
Figuur 14: Verloop van Bui08 (Bron: RIONED) 
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De verdampingsreeks die als input voor het model dient is de bijbehorende reeks bij een Bui08. Deze 

verdampingsreeks heeft een vaste waarde van 0,2 mm/dag. 

De initiële conditie van het model is de beginwaarde van de waterstand. Voor de beginwaarde kan een 

waterlevel of waterdiepte worden gebruikt. Een waterlevel houdt in dat het gehele model een vast 

waterstandspeil heeft als startwaarde en dat het gehele stelsel tot die waarde is gevuld. Een 

waterdiepte betekent dat er in het gehele model een starthoogte is toegekend vanaf de putbodem, 

dit houdt in dat elke put, onafhankelijk van de diepte, een opgegeven waterdiepte heeft. Voor dit 

model is een waterlevel van -1 m NAP gekozen.  

De tijdsreeks voor het model dient voor de rekentijd en rekenstappen. Het opgebouwde model met 

een Bui08 rekent gedurende 2 uur met een rekenstap van 5 seconden. De resultaten worden geleverd 

met een uitvoertijdsstap van 1 minuut. 

Na het opbouwen van het model en het invullen van de startparameters is het 1D-model gerund 

waarna de resultaten in hoofdstuk 6.1 staan uitgewerkt en de validatie in hoofdstuk 7.2 is uitgevoerd.  

5.2 Het 1D2D+-Model van Leiderdorp 
Er is gekozen om het 1D2D+-model volgens Figuur 8.e op te stellen met een 1D-rioolstelsel, 1D-

oppervlaktewater, 2D-maaiveld, 0D- en 2D-inloopmodel. Het inloopmodel wordt zo geschematiseerd 

dat de daken van de gebouwen een 0D-inloopmodel vormen, dit houdt in dat de neerslag dat op de 

daken valt direct in het rioolstelsel terecht komen, en dat het maaiveld een 2D-inloopmodel vormt, dit 

houdt in dat de neerslag over het maaiveld afstroomt naar de riolering. 

5.2.1 Model opbouw 
Het opgebouwde 1D-model, zoals besproken in paragraaf 5.1, vormt niet de basis voor het 1D2D+-

model in D-Hydro. Voor het maaiveld, 2D-aspect, dient een grid aangemaakt te worden waar de 

maaiveldmodellen op worden geplakt. De onderlinge koppelingen tussen het 1D-model en het grid 

blijken in D-Hydro niet gegenereerd te kunnen worden met een gecombineerd riool- en 

oppervlaktewatermodel. Dit houdt in dat er een los 1D-rioleringsmodel en 1D-oppervlaktewatermodel 

ingeladen dienen te worden. De voorbereidingen voor deze modellen vinden plaats in SOBEK. De 

maaiveldmodellen worden voorbereid in QGIS (Quantum Geographic Information System). 

Voorbereidingen van 1D-rioleringsmodel en 1D-oppervlaktewatermodel 

De voorbereidingen van het 1D-rioleringsmodel en 1D-oppervlaktewatermodel zijn in SOBEK 

versie 2.16.004 uitgevoerd. De voorbereidingen bestaan uit: 

o Loskoppelen van de modellen, maken van een Urban- en Rural-model waarin de 

koppeling tussen de modellen zijn verwijderd. 

o Het aanpassen van de gegevens van het rioolgebied Baanderij, tijdens de 1D-validatie 

bleek de hoogteligging van dit stelsel niet te kloppen. 

o Het aanpassen van rioolput 53, de gegevens van deze put zijn nog niet ingevuld. 

o Het aanpassen van stuw l_24. 

o Het aanpassen van meerdere watergangen. 

o Het aanpassen van duiker R_228-033-00055 en duiker R_224-033-00038. 

o Verwijderen van verhard oppervlak op de daken na. Dakoppervlak is gewijzigd naar 

aanleiding van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 
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De op de vorige pagina genoemde stappen dienen uitgevoerd te worden voor het opstellen 

van een realistisch model en het koppelen van de 1D-modellen aan het grid en de 

maaiveldmodellen. De te ondernemen stappen zijn in bijlage 3.1 nader toegelicht. De twee 1D-

modellen, weergegeven in Figuur 15, zijn gereed.  

 

Figuur 15: 1D-modellen na voorbereiding in SOBEK 

Voorbereidingen van maaiveldmodellen 

De maaiveldmodellen zijn openbaar beschikbaar via PDOK. De voorbereidingen van deze 

modellen zijn uitgevoerd in QGIS versie 3.16.1 with GRASS 7.8.4. De benodigde modellen zijn, 

zoals aangegeven in hoofdstuk 3.1.3: 

o Hoogtekaart; 

o Ruwheidkaart; 

o Infiltratiekaart; 

o Initiële waterstanden. 

De hierboven genoemde modellen worden gemaakt uit de AHN, BAG, BGT en legger van het 

waterschap. In QGIS zijn de kaarten voorbereid door de modellen samen te voegen of door 

waarden aan een parameter te koppelen. De verkregen kaarten hebben een resolutie van  

0,5 x 0,5 meter. De voorbereiding van de modellen staat beschreven in bijlage 3.2. Na het 

voorbereiden van de modellen zijn de maaiveldmodellen, weergegeven in Figuur 16, gereed.  

(a) 1D-rioleringsmodel (SOBEK Urban) (b) 1D-oppervlaktewatermodel (SOBEK Rural) 
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Figuur 16: Maaiveldmodellen na voorbereiding in QGIS 

(a) Hoogtekaart (b) Ruwheidkaart 

(c) Infiltratiekaart (d) Initiële waterstanden 
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Na het treffen van de voorbereidingen kan het model opgebouwd worden in D-Hydro. Het opbouwen 

van het model begint met het inladen en opbouwen van het rioolstelsel (urban-model). Het rioolstelsel 

ondervindt dezelfde aanpassingen als het 1D-model, zoals het aanpassen van (bijlage 2.2 en 2.3): 

- De hoogteligging van de ‘sewer connections’ (pompleidingen of overstorten) 

- Buisdiameters van de riolering 

- Putafmetingen en -hoogtes van de ‘outlets’ (Uitstroompunten/putten) 

Na het gereed maken van het rioolstelsel wordt er een grid aangemaakt. Een werkbaar model in D-

Hydro wordt verkregen bij een grid van 2 x 2 meter en groter. Indien het grid kleiner wordt werkt D-

Hydro niet meer naar behoren. Bij een 2 x 2 meter grid bevat het model 1.516.365 cellen. 

Het rioolstelsel wordt vervolgens aan het grid gekoppeld middels 1D2D-links, deze links zijn in de 

General User Interface (GUI) gegenereerd. Bij het automatisch genereren wordt er geen koppeling 

gelegd tussen de putten die zijn verbonden aan één streng en het 2D-grid, deze 1D2D-links moeten 

nog handmatig aangebracht worden. Voor het oppervlaktewater (rural-model) gebeurt na het 

opbouwen van het rioolstelsel hetzelfde. In dit model dienen nog rekenpunten gegenereerd te worden 

op de watergangen, deze rekenpunten zijn om de 10 m gegenereerd. De koppeling is gebaseerd op 1-

to-1, dit houdt in dat één put of rekenpunt is gekoppeld aan één gridcel. Verder zijn er nog de opties 

1-to-n en lateral, hierbij wordt één put of rekenpunt is gekoppeld aan meerdere gridcellen.  

De derde stap na het opbouwen en koppelen van het rioolstelsel en het oppervlaktewater met het grid 

is het koppelen van het rioolstelsel aan het oppervlaktewater. Dit betekent dat de verwijderde 

koppelingen in de voorbereiding van het 1D-model weer getekend dienen te worden. De koppeling 

van een ‘sewer connection’ en het oppervlaktewater blijkt niet te herstellen, deze verbinding wordt 

vervangen door een ‘sewer connection’ en een gewone leiding met een buisdiameter van Ø 100 mm 

(gelijk aan die van de ‘sewer connection’, uitzondering bij de pompen). De wijziging is weergegeven in 

Figuur 17. 

 
Figuur 17: ‘Sewer connection’ koppeling tussen oppervlaktewater en riolering 

Na het koppelen van alle onderdelen, het grid, rioolstelsel en oppervlaktewater, is het basismodel 

gereed. Aan het grid in het basismodel worden vervolgens de geproduceerde maaiveldmodellen 

gekoppeld door ze in te laden en te interpoleren. De maaiveldmodellen worden toegevoegd als een 

raster in een ASCII-format. De opties om xyz- en tiff-formats in te laden werkt niet. Dit is naar voren 

gekomen in meerdere tests, zie bijlage 3.3 voor de uitwerkingen van de tests.  

 

(a) Koppeling D-Hydro zonder grid (b) Koppeling D-Hydro met grid 
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De hoogtekaart, ruwheidkaart en initiële waterstand zijn in de General User Interface geïmporteerd 

en geïnterpoleerd. Uit de controle van bijlage 3.3 blijkt dat de initiële waterstand alleen aan het 2D-

aspect zit gekoppeld, de watergangen en het rioolstelsel beginnen droog. Door aan te geven dat de 

waterstand ook aan het 1D-stelsel gekoppeld moet worden beginnen de watergangen en het 

rioolstelsel gevuld op de peilwaterstanden. Beide situaties zijn niet gewenst, omdat men met gevulde 

watergangen wil beginnen en met een leeg rioolstelsel. Er is gekozen om met een volledig gevuld 

systeem te beginnen, deze keuze is gemaakt omdat het rioolstelsel gezien de berging minder invloed 

uitoefent ten opzichte van de berging van de watergangen. De infiltratiekaart is in de bron toegevoegd, 

dit gebeurt middels de Deltares Integrated Model Runner (DIMR) export.  

De maaiveldhoogtes (streetlevels) van het 1D-stelsel zijn op meerdere locatie hoger gelegen dan de 

ingeladen hoogtekaart, hierdoor kan het water op deze locaties niet de put in stromen. De 

maaiveldhoogtes van het 1D-stelsel dienen aangepast te worden aan de waarden van de 

onderliggende hoogtekaart. Deze bewerking is uitgevoerd in QGIS. 

Tot slot worden zoals eerder aangegeven in de voorbereidingen van 1D-rioleringsmodel en 1D-

oppervlaktewatermodel door de modelkeuze de daken toegevoegd. De neerslag valt op het maaiveld, 

dus ook op de daken. Maar bij de modelkeuze is besloten om de daken direct op de riolering te laten 

lozen. Dit houdt in dat de maaiveldneerslag op de daken onderschept moet worden. Het 

onderscheppen van deze neerslag gebeurt door de daken als gemaskeerde laag toe te voegen. Het 

toevoegen van de daken moet ook achterlangs gebeuren via de DIMR-export. 

De tegengekomen gebreken zijn gemeld bij Deltares. Waarvan het niet kunnen koppelen van een 

gecombineerd riool- en oppervlaktewatermodel met het grid het grootste probleem veroorzaakte. 

Deze aanpassingen, van het loskoppelen van het rioolstelsel en oppervlaktewater tot het aan elkaar 

koppelen, vergt voor dit model zeven dagen extra werk. 

5.2.2 Inputparameters 
Het model is opgebouwd, voordat het model gerund kan worden dienen de inputparameters naar 

wens ingevuld te worden. De inputwaarden die ingevuld dienen te worden zijn hetzelfde als bij het 1D-

model, zie paragraaf 5.1.2. 

De neerslagreeksen die als input voor het 1D2D+-model dienen zijn een Bui08, Bui10, Stresstestbui01 

en het neerslagevent van 28 juli 2014. De Bui08 en Bui10 zijn toegepast omdat deze buien zijn gebruikt 

als controlebuien in het basisrioleringsplan (BRP) van Leiderdorp uitgevoerd door Arcadis in 2015. De 

Stresstestbui01 is toegepast omdat deze bui is gebruikt als controlebui in de klimaatstresstest van 

Leiderdorp uitgevoerd door Antea Group in 2019. Het neerslagevent van 28 juli 2014 is gebruikt voor 

het valideren van de meetgegevens van het waterschap. 

Een Bui08 is een leidraadbui die in hoofdstuk 5.1.2 inputparameters is toegelicht. De bui verloopt 

volgens Figuur 14. Een Bui10 is ook een leidraadbui uit de module C2100 van de vroegere Leidraad 

riolering van Stichting RIONED. Een Bui10 valt eens per tien jaar met een piek aan het begin van de 

bui. De bui bevat een totale neerslag van 35,7 mm met een verloop volgens Figuur 18.a (Stichting 

RIONED, 2019). 

De stresstestbui01 maakt samen met zes andere buien onderdeel uit van een speciale reeks 

ontwikkelde buien voor het uitvoeren van een klimaatstresstest. De buien bestaan uit blokbuien, de 

neerslagintensiteit is over de gehele duur gelijk, van korte en lange duur. De stresstestbuien zijn 

bedoeld om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden van het systeem met betrekking op de volgens het 
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KNMI’14-scenario’s van 2030, 2050 en 2085. De Stresstestbui01 bevat een totale neerslag van 70 mm 

die gedurende 1 uur valt. Het verloop van de bui is weergegeven in Figuur 18.b (Stichting RIONED, 

2019).  

Het neerslagevent van 28 juli 2014 is de werkelijk gevallen neerslag op die dag. De neerslaggevegens 

voor het valideren van die bui bij Leiderdorp zijn niet beschikbaar. De dichtstbijzijnste KNMI 

meetstations zijn gestationeerd in Leiden en Voorschoten. Leiden heeft alleen maar dagwaardes die 

beschikbaar zijn en Voorschoten heeft uurwaardes en dagwaardes die beschikaar zijn. Dagwaardes zijn 

voor de bui niet toerijkend genoeg. De uurwaardes van Voorschoten wel. Het probleem is alleen dat 

Leiden een dagwaarde van 40 mm heeft en Voorschoten een dagwaarde van 26 mm (KNMI, 2021). 

Hieruit wordt de conclusie getrokken dat de beschikbare neerslagdata niet toerijkend genoeg is voor 

een validatie van de meetgegevens van het waterschap. 

 

Figuur 18: Verloop van Bui10 en Stresstestbui01 

De verdampingsreeks die als input voor het model dient is de bijbehorende reeks bij een Bui08 en 

Bui10. De verdampingsreeks bij een Bui08 heeft een vaste waarde van 0,2 mm/dag. De 

verdampingsreeks bij een Bui10 heeft een vaste waarde van 0,16 mm/dag. Bij de Stresstestbui01 is 

geen verdampingsreeks aangenomen. 

De initiële conditie van het model is de beginwaarde van de waterstand. Voor de beginwaarde kan een 

waterlevel of waterdiepte worden gebruikt. In het 1D-model kan maar één vaste waarde worden 

gebruikt, maar in het 1D2D-model is het mogelijk om peilgebieden toe te kennen. Voor dit model 

dienen de peilwaterstanden van het waterschap als initiële conditie voor het 1D-stelsel en 2D-

maaiveld.  

De tijdsreeks voor het model dient voor de rekentijd en rekenstappen. Het opgebouwde model rekent 

bij alle buien gedurende 3 uur met een rekenstap van 1 minuut. De resultaten worden geleverd met 

een uitvoertijdsstap van 1 minuut.  

Na het opbouwen van het model en het invullen van de startparameters is het 1D2D+-model gerund 

waarna de resultaten in hoofdstuk 6.2 staan uitgewerkt en de validatie in hoofdstuk 7.3 is uitgevoerd.    

(b) Stresstestbui01 (Bron: RIONED) (a) Bui10 (Bron: RIONED) 
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6 Resultaten van de modellen 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de in hoofdstuk 5 opgebouwde modellen besproken. De 

resultaten zijn evenals de modellen onderverdeeld in het 1D-model en het 1D2D+-model. De 

resultaten van de D-Hydro modellen zijn verkregen in D-HYDRO Suite 1D2D (Bèta) (versie 0.9.7.51931). 

6.1 Resultaten 1D-model 
De resultaten komen voort uit het 1D-model, opgesteld met een 1D-rioolstelsel, 1D-oppervlaktewater 

en 0D-inloopmodel volgens hoofdstuk 5.1. De hierbij gebruikte inputwaarden zijn toegelicht in 

paragraaf 5.1.2. 

Het opgebouwde model kan door de aanpassingen in de bronbestanden niet meer in de GUI gerund 

worden, maar dient achterlangs via de DIMR gerund te worden. Daarvoor dient het model 

geëxporteerd te worden als een DIMR-export. De visuele resultaten zijn dan vervolgens in QGIS en 

QuickPlot bekeken. 

Na het runnen van het D-Hydro 1D-model worden de resultaten verkregen. De resultaten worden 

volgens de tijdsreeks gedurende 2 uur voor elke minuut verkregen. De voornaamste verkregen 

resultaten zijn: 

- Waterlevel; 
- Waterdiepte op de knopen; 
- Waterdiepte op straat; 
- Afvoer tpv pompen en stuwen; 
- Aanvoer tpv knopen.  

De resultaten van de waterdiepte op straat zijn zichtbaar in bijlage 4.1. Voor het grootste deel van het 

model komt er geen water op straat. Alleen in het gebied Leyhof en het noordelijke deel van 

Engelendaal laag komt water op straat tot maximaal 0,5 m en in het gebied Bloemerd tot maximaal 

0,75 m. Ter plaatse van de Baanderij ligt maximaal 1 m water op straat.  

De waterlevels van de riolering en het oppervlaktewater reageren op de bui. Het waterlevel van de 

riolering neemt iets later met de neerslag van de bui toe. De waterlevels van de watergangen nemen 

na de bui licht toe. In bijlage 4.2 zijn enkele resultaten van het waterlevel zichtbaar. Uit de resultaten 

blijkt dat de riolering met circa 0,1 tot 0,9 meter toeneemt. Het oppervlaktewater neemt met circa 

0,01 tot 0,2 meter toe.  

De waterbalans van D-Hydro geeft de totale instroom, opslag en uitstroom aan water weer. Deze 

resultaten zijn weergegeven in bijlage 5.1, in Tabel 3 is een samenvatting gegeven. De totale neerslag 

van het model komt overeen met het oppervlak uitgaande van een neerslaghoeveelheid van 19,8 mm, 

behorende bij een Bui08. Verder heeft de waterbalans een minimale fout in het rioolmodel van 0,05 

m3 (0,0001%) en geen fout bij het oppervlaktewatermodel -0,00 m3 (-0,0000% of inflow; -0,0000% of 

outflow). 

Tabel 3: Waterbalans van het 1D-model met een Bui08 

D-Hydro model 

Totale oppervlak [ha] 403,89 
Totale neerslag  [m3] 79970,49 

Totale inflow [m3] 33715,73 
Totale outflow [m3] 12546,46 
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6.2 Resultaten 1D2D+-model 
De resultaten komen voort uit het 1D2D+-model, opgesteld met een 1D-rioolstelsel, 1D-

oppervlaktewater, 2D-maaiveld, 0D- en 2D-inloopmodel volgens hoofdstuk 5.2. De resultaten zijn 

onderverdeeld in drie runs, Bui08, Bui10 en Stresstestbui01 met in elke run een andere bui en 

verdampingswaarde. De initiële conditie en de tijdsreeks zijn overal hetzelfde, deze waarde is 

aangegeven in hoofdstuk 5.2.2. 

Het opgebouwde model kan evenals het 1D-model niet meer in de GUI gerund worden, maar dient 

achterlangs via de DIMR gerund te worden. De visuele resultaten worden vervolgens in QGIS en 

QuickPlot bekeken.  

6.2.1 Resultaten bij Bui08 
De eerste run van het D-Hydro 1D2D+-model is uitgevoerd met de volgende specifieke parameters: 

- Een Bui08 voor de neerslag. 
- 0,2 mm/dag aan verdamping. 

De resultaten van de waterdiepte op straat op de tijdstap van 45 minuten zijn zichtbaar in bijlage 6.1. 

Deze tijdstap geeft de situatie weer met de maximale hoeveelheid water op straat. Door de gekozen 

modelvorm, inloopmodel over maaiveld, komt er op het gehele model water op straat. Om de 

overlastlocaties te onderscheiden van de neerslag zijn de resultaten gefilterd waarbij de eerste 50 

millimeter wordt gezien als neerslag en niet relevant is voor de overlast. Deze 50 millimeter is 

aangenomen aan de hand van de bui en de interpolatie van het maaiveld, door een grid van 2 x 2 

meter te gebruiken verdwijnen de kleine details en ontstaan er ongewenste stappen in het maaiveld. 

Na het filteren van de eerste 50 millimeter zijn er enkele overlastlocaties die opvallen. Het betreft de 

straten weergegeven in Tabel 4. 

Naast deze locaties zijn er nog enkele locaties met veel water op straat. Deze locaties vertonen water 

op straat door hun locatie. Zo staat er op vijf locaties, ter plaatse van tunnelbakken, laad- en losdocks 

en ondergrondse parkeergarages, circa 0,20 meter water op straat. In het model is er geen pomp die 

het water wegpompt, terwijl die pomp er in werkelijkheid wel is. 

De waterlevels van de riolering en het oppervlaktewater reageren op de bui. Het waterlevel van de 

riolering neemt iets later met de neerslag van de bui toe. De waterlevels van de watergangen nemen 

op het einde van de bui licht toe. In bijlage 6.2 zijn enkele resultaten van het waterlevel zichtbaar. Uit 

de resultaten blijkt dat de riolering met circa 0,40 tot 0,80 meter toeneemt. Het oppervlaktewater 

neemt met circa 0,05 tot 0,20 meter toe.  

Tabel 4: Wateroverlastlocaties in het 1D2D+-model bij een Bui08  

  max. waterdiepte  
[m] 

gem. waterdiepte  
(t=45min) [m] 

oppervlak gem. waterdiepte  
(t=45min) [m2] 

Buitenhoflaan 0,39 0,13 2096 

Elisabethhof 0,33 0,12 560 

Essenlaan 0,49 0,27 512 

Heinsiuslaan 0,22 0,11 1184 

Muzenlaan 0,21 0,11 400 

Van Lennepdreef 0,26 0,09 576 

Wilddreef 0,26 0,13 608 
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Het 1D2D+-model geeft geen duidelijke waterbalans zoals weergegeven bij het 1D-model. Het 1D2D+-

model geeft de waterbalans weer in een grafiek, de totale balans is zichtbaar in Figuur 4. Deze grafiek 

is samengesteld met een totale neerslag van 99001,9 m3 op het maaiveld en 19713,22 m3 op de daken. 

Van de daken stroomt uiteindelijk 18954,4 m3 water het rioolstelsel in. Van de neerslag op het 

maaiveld infiltreert 48195,2 m3 en blijft 56771,2 m3 achter. In totaal stroomt 15081,1 m3 water het 

model uit via de ‘outlets’ in het rioolstelsel of de gemalen in het oppervlaktewatersysteem. Wat 

resulteert in een volume fout van 0,0 m3. 

 

Figuur 19: Het totale aanwezige volume water op een tijdstap in het 1D2D+-model met een Bui08 

6.2.2 Resultaten bij Bui10 
De tweede run van het D-Hydro 1D2D+-model is uitgevoerd met de volgende bui en verdamping: 

- Een Bui10 voor de neerslag. 
- 0,16 mm/dag aan verdamping. 

De resultaten van de waterdiepte op straat op de tijdstap van 37 minuten zijn zichtbaar in bijlage 7.1. 

Deze tijdstap geeft de situatie weer waar het meeste water op straat staat. Om de overlastlocaties te 

onderscheiden van de neerslag is net zoals bij een Bui08 de eerste 50 millimeter van het water op 

straat gefilterd. Na het filteren van de eerste 50 millimeter zijn er enkele overlastlocaties die opvallen. 

Het betreft de straten weergegeven in Tabel 5. 

Naast deze locaties zijn er nog enkele locaties met veel water op straat. Zo staan er op dezelfde vijf 

locaties als bij een Bui08, ter plaatse van tunnelbakken, laad- en losdocks en ondergrondse 

parkeergarages, ruim 0,80 meter water op straat. Tussen de huizen staat ook water op straat. Op deze 

plekken is het water meestal ingesloten tussen twee of meerdere huizenblokken, waardoor het niet 

kan wegstromen. 

De waterlevels van de riolering en het oppervlaktewater reageren op de bui. Het waterlevel van de 

riolering neemt iets later met de neerslag van de bui toe. De waterlevels van de watergangen nemen 

op het einde van de bui licht toe. In bijlage 7.2 zijn enkele resultaten van het waterlevel zichtbaar. Uit 

de resultaten blijkt dat de riolering met circa 0,70 tot 1,50 meter toeneemt. Het oppervlaktewater 

neemt met circa 0,10 tot 0,40 meter toe.  
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De waterbalans van D-Hydro bestaat uit de neerslag, de instroom in het stelsel en de uitstroom uit het 

stelsel. Het verschil tussen de neerslag en de instroom wordt veroorzaakt door de infiltratie, 

verdamping en het verschil aan water wat achterblijft. De totale waterbalans bij een Bui10 is zichtbaar 

in Figuur 20. De totale neerslag bedraagt 174691 m3 op het maaiveld en 35543,54 m3 op de daken. Van 

de daken stroomt uiteindelijk 34786,31 m3 water het rioolstelsel in. Van de neerslag op het maaiveld 

infiltreert 50070,5 m3 en blijft 138153 m3 achter. In totaal stroomt gedurende 3 uur 23853,50 m3 water 

het model uit. De balans error bedraagt -0,00 m3. 

Tabel 5: Wateroverlastlocaties in het 1D2D+-model bij een Bui10 

  max. waterdiepte  
[m] 

gem. waterdiepte  
(t=37min) [m] 

oppervlak gem. waterdiepte  
(t=37min) [m2] 

Acacialaan 0,28 0,13 2944 

B.G. Cortspad 0,58 0,24 1584 

Dotterbloemkreek 0,27 0,15 512 

Buitenhoflaan 0,54 0,23 4336 

Elisabethhof 0,60 0,16 2144 

Engelendaal 0,36 0,15 2112 

Essenlaan 0,62 0,29 736 

Heinsiuslaan 0,27 0,15 2064 

Herenhof 0,29 0,15 2528 

Jan de Hartogplein 0,26 0,13 1360 

Lisdoddekreek 0,20 0,12 1184 

Muzenlaan 0,41 0,15 3600 

Sisalbaan 0,30 0,16 1984 

Van Lennepdreef 0,37 0,18 2384 

Vronkenlaan 0,30 0,14 2736 

Weversbaan 0,33 0,12 912 

 

 
Figuur 20: Het totale aanwezige volume water op een tijdstap in het 1D2D+-model met een Bui10 
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6.2.3 Resultaten bij Stresstestbui01 
De laatste run van het D-Hydro 1D2D+-model is uitgevoerd met de volgende specifieke parameters: 

- Een Stresstestbui01 voor de neerslag. 
- 0,00 mm/dag aan verdamping. 

De resultaten van de waterdiepte op straat bij een Stresstestbui01 zijn maximaal op de tijdsstap van 

60 minuten. Op deze tijdsstap staat er verspreid over het model heel veel water. Van het totale 

oppervlak van 507 hectare vertoont er op 23% wateroverlast met een gemiddelde waterdiepte van 

0,12 meter. Het resultaat van de waterdiepte op straat op 60 minuten is zichtbaar in bijlage 8.1. 

De waterlevels van de riolering en het oppervlaktewater reageren op de bui. Het waterlevel van de 

riolering stijgt naarmate de neerslag valt. Het leegstromen van de buitenwijken gaat zeer langzaam. 

De waterlevels van de watergangen nemen iets later toe. In bijlage 8.2 zijn enkele resultaten van het 

waterlevel zichtbaar. Uit de resultaten blijkt dat de riolering met circa 0,90 tot 1,50 meter toeneemt. 

Het oppervlaktewater neemt met circa 0,25 tot 0,60 meter toe.  

De waterbalans van D-Hydro bij de stresstestbui01 is zichtbaar in Figuur 21. De totale neerslag op het 

maaiveld bedraagt 335557 m3 en op de daken 69693,21 m3. Van de daken stroomt uiteindelijk 

68938,31 m3 water het rioolstelsel in, het verschil met de neerslag blijft achter op de daken. Van de 

neerslag op het maaiveld infiltreert 60544,1 m3 en blijft 308070 m3 achter. Op het hoogtepunt staat er 

353096 m3 water op het maaiveld. In totaal stroomt 39901,8 m3 water het model uit. De balans error 

bedraagt -0,00 m3. 

 
Figuur 21: Het totale aanwezige volume water op een tijdstap in het 1D2D+-model met een Stresstestbui01   
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7 Valideren van de modellen en de software 
De resultaten van de D-Hydro modellen zijn gevalideerd om te kijken of de onderliggende berekening 

voldoet aan de verwachtingen en overeenkomt met de werkelijkheid. In het vervolg is eerst de 

validatiemethode toegelicht, alvorens de validatie voor de opgebouwde 1D- en 1D2D+-modellen is 

toegelicht.   

7.1 Validatiemethode 
Een belangrijke maatstaf voor de validatieberekeningen is de waterdiepte/waterlevel, gemeten op de 

putten van het riool en de rekenpunten van het oppervlaktewater. Voor de kwantificatie van de 

verschillen in stijghoogte is gebruik gemaakt van de Root Mean Square Error (RMSE). De RMSE is een 

goede schatter van de standaarddeviatie van de verdeling van onze fouten (Moody, 2009). 

De formule voor de RMSE is als volgt: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑
(𝑦𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑−𝑦𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑)

2

𝑛

𝑛

𝑘=0
  (7.1) 

7.2 1D-Validatie 
De validatie van het 1D-model is eerst visueel uitgevoerd en er zijn vervolgens aan de hand van het 

bestaande SOBEK-model berekeningen uitgevoerd. Het modeltype en modelopbouw zijn identiek 

waardoor er geen verschillen horen te ontstaan. 

De visuele validatie van het model is uitgevoerd 

door de hoeveelheden water op straat te 

controleren, deze zijn zichtbaar gemaakt in bijlage 

4.1. Uit dit resultaat blijkt dat het model rekent 

naar verwachting, omdat de hoeveelheden water 

op straat in de gebieden Leyhof, Bloemerd en een 

deel van Engelendaal laag (Figuur 22) zijn ontstaan 

door de initiële condities. Dit zijn over het model 

gezien de laaggelegenere plekken en komen door 

een aangenomen waterlevel van -1 m NAP al 

gauw onder water te staan. Dit zal dus in de 

werkelijke situatie niet zozeer gebeuren maar 

door de aangenomen startwaarden nu wel. Alleen 

ter plaatse van de Baanderij zijn de waarden van 

maximaal 1 m water op straat niet realistisch. Na 

een controle blijken de waarden van de putten en 

strengen bij de Baanderij op standaardwaarden te 

liggen, maaiveld op 0 m NAP en putbodem op -1 

m NAP. Deze waarden liggen in het basis SOBEK-

model ook op standaardwaarden. Dit houdt in dat 

het voor de validatie met het SOBEK-model geen 

invloed heeft, maar dat dit model niet de 

werkelijke situatie weergeeft. 

  

Figuur 22: Overlastlocaties waar water op 
straat komt te staan 
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Tevens blijkt uit een visuele controle van de waterlevels dat het systeem goed reageert op de 

neerslagreeks. Uit deze resultaten, bijlage 4.2, blijkt dat het rioolstelsel goed reageert op de 

neerslagreeks en dat het stelsel weer leegloopt in het oppervlaktewater. De stijging van de waterstand 

in de rioolbuis is ook significant groter dan in het oppervlaktewater, dit komt door het profiel van 

volledig en niet volledig gevuld. Waar een rioolbuis maar weinig ruimte heeft om water te bergen en 

snel volledig gevuld zit, heeft een watergang veel ruimte om water te bergen en niet volledig gevuld 

raakt. 

De validatie met het SOBEK-model is uitgevoerd met wederom een Bui08 en dan de waterbalans en 

de stijghoogte/het waterlevel ter plaatste van de putten of rekenpunten te controleren. De validatie 

van de stijghoogte heeft plaatsgevonden op basis van een berekening volgens de RMSE (7.1). Deze 

validatie is uitgevoerd op 30 van de 3046 punten. Het bevat punten op kritische punten, vlak voor een 

pompgemaal en uitstroompunten, en standaardpunten halverwege een rioolstreng of watergang. De 

validatiepunten zijn weergegeven in Figuur 23. 

De validatie van de waterbalans bevat geen noemenswaardige verschillen, alle verschillen zijn kleiner 

dan 1%. De belangrijkste punten van de waterbalans zijn weergegeven in Tabel 6 voor de volledige 

waterbalansen zie Bijlage 5.1 en Bijlage 5.2. 

 
Figuur 23: Validatiepunten van het 1D-stelsel voor de 1D-validatie 

Tabel 6: Waterbalans validatie 1D-model 

  D-Hydro model SOBEK-model 

Totale oppervlak [ha] 403,89 403,89 

Totale neerslag  [m3] 79970,49 79970,47 

Totale inflow [m3] 33715,73 33711,98 

Totale outflow [m3] 12546,46 12497,94 
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Na het vergelijken van de waterlevels ter plaatse van de 30 validatiepunten blijkt een afwijking te 

komen van gemiddeld 0,060 meter en een mediaan van 0,037 meter voor de riolering en voor het 

oppervlaktewater gemiddeld 0,046 meter en een mediaan van 0,019 meter. In Tabel 7 is een overzicht 

gegeven van de maximale, minimale en gemiddelde waarde van de 30 validatiepunten. De 

uitwerkingen zijn terug te vinden in bijlage 4.3. 

De maximale afwijking is berekend op punten die zich vlak bij een ‘structure’, pomp of stuw, of een 
‘outlet’ bevinden. Uit een vergelijking op basis van de input gegevens blijkt dat de eigenschappen in 
de modellen niet hetzelfde zijn. De afmetingen bevatten geen verschillen, maar het vermogen van de 
pomp wel. Het pompvermogen wordt in D-Hydro afgerond op drie decimalen (Figuur 24, D-Hydro = 
0,001 m3/s (3,6 m3/h); SOBEK = 0,000556 m3/s (2,0 m3/h)). De stroming langs de stuwen/overstorten 
komt ook niet overal overeen (Figuur 26), de oorzaak is onbekend en ligt mogelijk aan de 
berekeningswijze. In de onderstaande grafieken zijn de rode lijnen de resultaten van D-Hydro en de 
blauwe lijnen de resultaten van SOBEK. Voor de ‘outlets’ zit het verschil in de toegepaste 
randvoorwaarde. In SOBEK betreft deze de waterstand, een vast gegeven en fluctueert niet. Terwijl in 
D-Hydro deze waterstand wel fluctueert, hierdoor ontstaan er ook verschillen in waterstanden 
stroomopwaarts door opstuwing. 

Tabel 7: Maximale, minimale en gemiddelde root mean square error van de waterlevels ter plaatse van de validatiepunten 
in het 1D-model 

 Maximale error  
[m] 

Minimale error  
[m] 

Gemiddelde error 
[m] 

Riool 0,242 D02DB 0,010 R1316 0,060 
Oppervlaktewater 0,331 R_805 0,017 R_1; R_503; R_1379 0,046 

 

 
Figuur 24: Afvoer pomp D01DB-3106  

 
Figuur 25: Afvoer pomp 3109EN-AWZI 

 
Figuur 26: Afvoer stuw 5 

 
Figuur 27: Afvoer stuw 21 
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7.3 1D2D+-Validatie 
De validatie van het 1D2D+-model is uitgevoerd op basis van de resultaten van een Bui08, Bui10 en 

Stresstestbui01. De Bui08 en Bui10 zijn vergeleken met de resultaten van het basisrioolplan van 

Leiderdorp. Het basisrioolplan is opgesteld in 2015 door Arcadis. De resultaten van dit rapport zijn 

zichtbaar in bijlage 9. De Stresstestbui01 is vergeleken met de resultaten van de klimaatstresstest. De 

klimaatstresstest is uitgevoerd in 2019 door Antea Group. De resultaten van dit rapport zijn zichtbaar 

in bijlage 10. Bij de validatie is de water op straat situatie vergeleken. 

7.3.1 Bui08 en Bui10 
De meeste overlastlocaties tussen het basisrioolplan en D-Hydro komen bij een Bui08 overeen, terwijl 

de resultaten bij een Bui10 op 32 locaties afwijken. In zeventien van deze gevallen vertoont D-Hydro 

wel overlast op straat en het basisrioolplan niet. In drie gevallen vertoont het D-Hydro model minder 

wateroverlast. In acht gevallen vertoont het basisrioolplan meer water op straat. In de overige gevallen 

is de wateroverlastsituatie verplaatst naar een naastgelegen straat of ander deel van de straat. Enkele 

locaties waar verschillen ontstaan zijn weergegeven in Figuur 28. 

Water stroomt in D-Hydro ook deels af naar het 

oppervlaktewater, hierdoor vertonen de locaties 

Achthovenerweg, Windrust, Cor Gordijnsingel, 

Hoofdstraat en Rietschans/Touwbaan minder water 

op straat staat.  

Tevens stroomt het water naar laaggelenere plekken, 

waardoor de overlast situaties zich verplaatsen. In het 

model is dit zichtbaar op de locaties Essenlaan, B.G. 

Cortspad en Doeshaven waar een greppel ligt. Deze 

locaties bergen tijdens een bui tijdelijk het water. Ook 

op de locatie Buitendijklaan is de overlastlocatie 

verplaatst. De Buitendijklaan is hoger gelegen dan zijn 

zijstraten, o.a. Herenhof en Buitentocht. In D-Hydro 

vertonen de zijstraten overlast, in tegenstelling tot de 

Buitendijklaan in het basisrioolplan.  

De gebieden waar een gescheiden rioolstelsel te 

vinden zijn ontstaan ook verschillen. In D-Hydro is 

zowel het vuilwaterriool als het hemelwaterstelsel 

gekoppeld aan het maaiveld, dit betekent dat er op 

deze locaties een dubbele instroommogelijkheid is in 

tegenstelling tot het basisrioolplan. Door deze 

koppelingen vertoont D-Hydro minder wateroverlast 

in de rioolgebieden Leyhof en Vegmo.  

Het rioolgebied Baanderij vertoont ook minder 

wateroverlast. Dit verschil komt door de model 

aanpassingen van het gebied, waar de hoogteligging van het stelsel is aangepast, zie hoofdstuk 5.2.  

Tot slot ontstaan er nog verschillen door de initiële conditie. Waar in D-Hydro het gehele 1D-stelsel 

gevuld is tot het peilniveau, begint het rioolstelsel in het basisrioolplan bijna droog. Door de verschillen 

in de inputparameters heeft het D-Hydro model minder berging in het systeem en vertoont daardoor 

op veertien locaties meer wateroverlast. 

Figuur 28: Locaties waar verschillen ontstaan tussen D-Hydro 
en het Basisrioolplan 
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Het D-Hydro model vertoont meerdere afwijkingen ten opzichte van het basisrioolplan. Deze 

afwijkingen worden veroorzaakt door het modeltype, de modelopbouw en initiële condities. Een 

basisrioolplan rekent met een 1D-rioolmodel volgens Figuur 8.c. Doordat er in dit model geen 

oppervlaktewatersysteem en afstroming over maaiveld zit ontstaan er verschillen in bepaalde 

situaties. Tevens bleek uit de validatie dat de software de gescheiden stelsels verkeerd koppelt aan het 

maaiveld en dat de initiële waterstand voor het riool en oppervlaktewater gelijk zijn.  

7.3.2 Stresstestbui01 
De overlastlocaties tussen de klimaatstresstest en D-Hydro komen overeen. De vergelijking is gedaan 

op basis van de waterdiepte op straat. Voor het gehele model is een vergelijking gemaakt op basis van 

waterdiepte tussen een bepaald bereik. Vervolgens is voor enkele punten een exacte vergelijking 

gemaakt. 

De verschillen in waterdiepte worden in de meeste gevallen veroorzaakt door het modeltype en de 

modelopbouw. De klimaatstresstest rekent met een 2D-maaiveldmodel (grid 0,5 x 0,5 meter) volgens 

Figuur 8.f. In het model is op basis van een Bui08 een aanname gedaan voor de verwerkingscapaciteit 

van de watergangen en het verhard oppervlak, er zit in dit model geen rioolstelsel en 

oppervlaktewatersysteem. 

De vergelijking op basis van een bereik is uitgevoerd voor het gehele model. Tijdens de vergelijking zijn 

de waterdieptes opgedeeld in acht reeksen. De reeksen zijn opgedeeld volgens: 

- Waterdiepte < 0,02 meter 

- Waterdiepte 0,02 – 0,05 meter 

- Waterdiepte 0,05 – 0,10 meter 

- Waterdiepte 0,10 – 0,15 meter 

- Waterdiepte 0,15 – 0,20 meter 

- Waterdiepte 0,20 – 0,25 meter 

- Waterdiepte 0,25 – 0,50 meter 

- Waterdiepte > 0,5 meter 

Na het opdelen van de waterdieptes zijn de modellen vergeleken. De vergelijking staat in bijlage 11, 

de resultaten van D-Hydro zijn van de klimaatstresstest afgetrokken. Uit de vergelijking blijkt dat de 

locaties overeenkomen, maar dat de waterdieptes op straat verschillen. De grootste verschillen 

ontstaan bij de watergangen en tunnelbakken. De klimaatstresstest vertoont meer water op straat ter 

plaatse van de watergangen ten opzichte van D-Hydro, behalve bij de Munnikenpolder hier is de 

situatie omgedraaid. Bij de tunnelbakken verschilt het per situatie. Verder vertoont de 

klimaatstresstest op de meeste locaties meer water op straat, op de Heinsiuslaan (Figuur 29) na waar 

D-Hydro structureel meer water vertoont. Door de gridgrootte en het omzetten naar een raster zijn 

de resultaten op enkele punten verschoven, deze afwijkingen zijn zichtbaar in het resultaat.  
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Figuur 29: Verschil in waterdiepte op straat tussen D-Hydro en de klimaatstresstest ter plaatse van Heinsiuslaan 

 

Figuur 30: Validatiepunten van het 2D-maaiveld voor de 1D2D+-validatie met een Stresstestbui01 

De vergelijking op basis van een exacte vergelijking is uitgevoerd voor enkele punten. Tijdens de 

vergelijking zijn de waterdieptes op 40 locaties vergeleken. De veertig locaties zijn weergegeven in 

Figuur 30. 

De resultaten van de vergelijking zijn zichtbaar in Bijlage 11. De resultaten vertonen enkele exacte 

overeenkomsten en uitschieters op de Gallaslaan, Simon Ouwekerkstraat, Persant Snoepweg, 

Achthovenerweg, Voerstraat en Gerrit de Blankenlaan. Dit zijn locaties waar de klimaatstresstest geen 

water op straat vertoont, D-Hydro vertoont hier ook geen of minimale water op straat. De locaties 

vertonen in D-Hydro de neerslag en stroming naar de putten en betreffen dus geen overlast. Naast de 
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genoemde straten vertonen de watergangen veel verschillen. De verschillen in de watergangen 

worden veroorzaakt door het verschil in maaiveldhoogte. In de klimaatstresstest is als maaiveldhoogte 

voor de watergang het peilgebied aangenomen, in D-Hydro zijn deze maaiveldhoogtes geïnterpoleerd 

met het omliggende maaiveld. Wel is in beide modellen zichtbaar dat het water binnen de 

watergangen blijft en er geen overlast ontstaat in het omliggende gebied. Tevens zorgen de tunnelbak 

van de A4 en het gebouw aan de straat Engelendaal voor grote verschillen. Dit komt door de 

aanpassing in het D-Hydro model. In het geval van de tunnel werd het model niet goed geïnterpoleerd 

waardoor er een sprong van één meter ontstond, deze sprong is aangepast in D-Hydro maar in de 

klimaatstresstest niet. In het geval van het gebouw is deze niet meegenomen in de klimaatstresstest 

en wel in D-Hydro. Tot slot valt het punt op de Heinsiuslaan op, deze straat viel in de algemene 

vergelijking ook al op. Als de stromingsrichtingen, pijlen in Figuur 31, worden bekeken blijkt dat de 

verharding wel afwatert naar de watergang, het water uit de watergang stroomt niet het maaiveld op. 

Maar dat het water in het rioolstelsel wel van beide kanten naar de Heinsiuslaan toestroomt zonder 

dat er een uitstroom zit. Dit verschijnsel verklaart de extra hoeveelheid water op straat ten opzichte 

van de klimaatstresstest. Het water stroomt hier na de bui weer langzaam weg via het rioolstelsel. 

 

Figuur 31: Stromingsrichtingen van het water ter plaatse van Heinsiuslaan. De blauwe peilen is de stromingsrichting op het 
maaiveld, de rode peilen geeft de stromingsrichting in het rioolstelsel en oppervlaktewater weer 

Al met al vertonen de resultaten een verschil van 24 millimeter. De lichte verschillen zijn veroorzaakt 

door het maaiveldgrid van 2 x 2 meter en door het aanbrengen van een rioolstelsel en 

oppervlaktewatersysteem. Door geen aanname te doen van de verwerkingscapaciteit van de 

watergangen en het verhard oppervlak met behulp van een Bui08, maar het rioolstelsel te gebruiken 

creëer je extra berging in het systeem en een exactere afvoer in je systeem. Dit verklaart ook het 

algemene beeld dat de wateroverlastlocaties overeenkomen, maar dat de klimaatstresstest meer 

water op straat vertoont. 
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8 Discussie 
Het doel van dit onderzoek is onderzoeken of er een integraal model opgesteld en gevalideerd kan 

worden in het softwarepakket D-Hydro Suite 1D2D van Deltares. Tijdens het opstellen van het model 

zijn enkele gebreken en fouten aan het licht gekomen, die invloed hebben op het resultaat. De 

gebreken en fouten in de modelopbouw en het softwarepakket zijn in het vervolg toegelicht en 

gediscussieerd. 

8.1 Modelopbouw 
Het opbouwen van het model is een proces waarin fouten gemaakt worden en aannames gedaan zijn. 

De fouten en aannames in het model hebben invloed op het resultaat en zorgen voor een verkeerde 

weergave van de werkelijkheid. De fouten en aannames zitten in de instroommogelijkheden, -locaties 

en voorbereidingen van de maaiveldmodellen.  

Ten eerste beschouwt het model alleen het hoofdstelsel en niet de huis- en kolkaansluitingen. De 

putten dienen in dit model als instroommogelijkheid in plaats van de kolken. Het niet meenemen van 

de kolken resulteert in sommige gevallen in meer water op straat. De putten liggen meestal in het 

hoger gelegene hart van de weg, terwijl de kolken altijd in het lager gelegene deel worden geplaatst. 

Indien de validatie tussen twee modellen uitgevoerd wordt kan deze keuze, het gebruiken van de 

putten als instroompunt, voor beide modellen gemaakt worden, maar om een validatie uit te voeren 

met de werkelijkheid dienen de kolken toegevoegd te worden. 

Ten tweede zijn de beschikbare leidingtypes niet goed toegekend aan de strengen in het rioolstelsel. 

De beschikbare leidingtypes zijn vuilwaterriool, hemelwaterstelsel en gecombineerd stelsel. Het 

opgestelde model maakt geen onderscheid tussen de leidingen. Het niet maken van onderscheid 

maakt voor het doorrekenen en valideren van het 1D-model niet uit. Daarentegen heeft dit bij het 

koppelen van het rioolstelsel aan het maaiveld wel invloed. Het gehele rioolstelsel is gekoppeld aan 

het maaiveld. Dit betekent dat op de locaties waar een gescheiden stelsel ligt zowel het 

hemelwaterstelsel als het vuilwaterriool zorgen voor een afvoermogelijkheid van de gevallen neerslag 

op het maaiveld. Dit resulteert in gebieden met een gescheiden stelsel, onder andere rioolgebied 

Vegmo en Leyhof, tot een onderschatting van de hoeveelheid water op straat en een overschatting 

van de hoeveelheid water in het vuilwaterriool. In de gebieden waar een gecombineerd stelsel, onder 

andere rioolgebied Engelendaal en Kalkpolder, ligt heeft dit probleem geen invloed op het resultaat. 

Als het leidingtype vuilwaterriool wordt toegekend aan een rioolbuis, worden er geen links gelegd 

tussen de rioolbuis en het maaiveld. Aanbevolen wordt om bij een vervolgonderzoek de juiste 

leidingtypes toe te kennen aan de strengen van het rioolstelsel, zodat er bij een gescheiden stelsel 

geen dubbele instroom plaatsvindt. 

Ten derde zijn de watergangen maar op enkele plekken verbonden met het maaiveld, middels 1-to-1 

links. Dit betekent dat de interactie tussen het maaiveld en de watergang maar op 1 punt om de 10 

meter plaatsvindt. Hierdoor ontstaan er tussen de punten twee onafhankelijke waterstanden, de 

waterstand in het 1D-oppervlaktewater en een waterstand op het 2D-maaiveld. Niet al het water 

stroomt dan de watergang in. Dit resulteert in meer water op straat en een lagere waterstand in de 

watergangen. Door de andere 1D2D-links, de 1-to-n en laterale links, te gebruiken vindt er interactie 

over de gehele lijn plaats. Aanbevolen wordt om bij een vervolgonderzoek de verschillende type links 

te testen om de beste optie te kunnen aanbevelen. 
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Ten vierde moeten er nog bewerkingen worden uitgevoerd aan het DTM die dient als hoogtekaart van 

het maaiveldmodel. De download neemt de huizen, watergangen, bomen en struiken niet mee. Dit 

zijn open plekken in het model. Om een gevulde kaart te krijgen worden op de open plekken waardes 

aangenomen, deze waardes worden bepaald door het omliggende gebied te interpoleren. Bij de 

locaties van de huizen maakt dit niet uit, de huizen zijn in een later stadium met de gegevens van de 

BAG nog toegevoegd aan het model. Door het omliggende gebied te interpoleren ontstaat er een mooi 

verloop in het model, waardoor het water geleidelijk kan stromen. In werkelijkheid verloopt het 

maaiveld niet altijd zo. Indien de werkelijke situatie lager gelegen is ontstaat er op deze locatie meer 

water op straat, als de werkelijke situatie hoger gelegen is ontstaat er minder water op straat. In het 

onderzoek is dit verschil zichtbaar in de watergangen. Deze watergangen vertonen in de validatie met 

de klimaatstresstest structureel minder water op straat, maar het straatniveau is in D-Hydro ook hoger 

gelegen. 

Tot slot zijn voor de infiltratiewaardes van de infiltratiekaart de laagste waardes uit een reeks, Tabel 

1, gebruikt. Deze keuze is gebaseerd op literatuur, waarbij werd aangegeven dat voor het ontwerpen 

van rioolstelsel en het zoeken van overlastlocaties het beste de laagste waarde uit de reeks kan worden 

aangenomen. Het aannemen van de laagste waarde zorgt voor minder infiltratie en meer water dat 

over het maaiveld afstroomt richting het rioolstelsel dan bij een hogere infiltratiewaarde. De laagste 

waarde zorgt dus nooit voor een onderschatting van de hoeveel water dat richting het rioolstelsel 

stroomt. 

8.2 Softwarepakket 
Het softwarepakket heeft ook enkele gebreken, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten 

achteruitgaat. In de wekelijkse contactmomenten met Deltares zijn de ondervonden gebreken 

doorgenomen. Tijdens de contactmomenten zijn waar mogelijk tijdelijke ‘workarounds’ bedacht en 

besproken, om het toch mogelijk te maken om een model op te stellen. Sommige van de ondervonden 

fouten en bugs die tijdens de wekelijkse contactmomenten zijn doorgenomen zijn verholpen in de 

bètaversie 0.9.9.52575. De overige gebreken zullen worden verwerkt in de officiële release van 

augustus. 

Ten eerste gaat het importeren van een SOBEK-model voor het grootste gedeelte goed, maar 

worden het profiel van de ‘sewer connections’ en putafmetingen en -hoogtes van de ‘outlets’ niet 

goed ingeladen (hoofdstuk 5.1.1 en bijlage 2.2). 

Het profiel van de ‘sewer connections’ wordt niet meegenomen. Dit is veroorzaakt doordat een ‘sewer 

connection’ wordt ingeladen als een watergang. Door het ontbreken van een profiel wordt een default 

profiel met waarde toegekend, dit is een rechthoekig profiel. Het rechthoekige profiel zorgt voor meer 

opslag in het model en ter plaatse van stuwen voor mogelijk een andere stroming. Aanbevolen wordt 

om een vervolgonderzoek uit te voeren naar de stroming en debiet ter plaatse van een ‘sewer 

connection’. 

De putafmetingen en hoogtes van de ‘outlets’ worden op default waardes gezet. Deltares heeft 

besloten om in tegenstelling tot SOBEK aan alle uitstroompunten van het rioolstelsel een rioolput toe 

te kennen. Indien de bodemhoogte van de put hoger gelegen is dan de randvoorwaarde die aan het 

waterlevel is vastgesteld ontstaat opstuwing op deze locatie. In werkelijkheid zal deze opstuwing niet 

optreden, totdat het waterlevel van het uitstroompunt boven het niveau van de rioolbuis komt. De 

resultaten ter plaatse van uitstroompunten geven grote verschillen door de veroorzaakte opstuwing. 

De opstuwing van het water werkt verder in het model door, waardoor er hogere stijghoogtes in het 

model ontstaan.  
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Tevens maakt de software geen onderscheid tussen de initiële start waterstanden van de 1D-sytemen, 

bestaande uit het rioolstelsel en het oppervlaktewater, zoals omschreven in hoofdstuk 5.2.1. Hierdoor 

dient er een keuze gemaakt te worden om het rioolstelsel en het oppervlaktewater droog of volledig 

gevuld tot het peilniveau te laten beginnen. Het gevolg is dat de buffer in het model niet hetzelfde is 

als in de werkelijke situatie. In dit onderzoek is gekozen voor een volledig gevuld systeem, bij deze 

keuze mist de berging in het rioolstelsel. Hierdoor treedt er meer wateroverlast op. 

Ten derde zijn de resultaten afhankelijk van de resolutie van het grid. Het model is opgebouwd met 

een 2 x 2 meter grid, terwijl de inputdata een resolutie heeft van 0,5 x 0,5 meter. De nauwkeurigheid 

van het model is hier dus met een factor 16 verkleind, er zijn zestien getallen aan inputdata nodig om 

één cel van 2 x 2 meter te vullen. Deze keuze is gemaakt, omdat de werkbaarheid van het model bij 

een kleinere celgrootte achteruitging, waardoor het rioolstelsel niet meer aan het oppervlaktewater 

gekoppeld kon worden. Het vergroten van de gridgrootte resulteert in het verdwijnen van de details 

uit het model en grotere hoogteverschillen tussen cellen. Het verdwijnen van de details zorgt voor een 

minder nauwkeurige stroming over straat. De drempels en stoepranden zijn niet meer zichtbaar, 

waardoor er plaatselijk minder opstuwing vormt en het water gelijkmatiger verdeeld wordt. De grotere 

hoogteverschillen tussen cellen zorgen voor een minder gelijkmatige stroming en grotere verschillen 

in waterstanden tussen aangrenzende cellen. 

Vervolgens wordt het pompvermogen afgerond. De afronding van het pompvermogen in m3/s op drie 

decimalen zorgt voor verschillen in vergelijking met een SOBEK-model, waar wordt afgerond op zes 

decimalen. Afhankelijk van de afronding wordt er meer of minder water afgevoerd. In het model is dit 

verschil zichtbaar bij de rioolgemalen waar meer/minder water wordt afgevoerd en lagere/hogere 

waterstanden voorkomen. 

Ten vijfde vallen de rekentijd en omgang met het geheugen tegen. Het runnen van een 1D2D+-model 

van 3 uur met een Stresstestbui01 duurt inclusief het initialiseren 27,5 uur, in vergelijking duurt dit bij 

InfoWorks ICM maar 1 tot hooguit 2 uur. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat 

InfoWorks over de grafische kaart rekent en D-Hydro maar één kern van de processor aanroept. Door 

de lange rekentijd worden er minder runs gedaan, wat tot gevolg heeft dat er minder fouten uit het 

model gefilterd worden. Dit resulteert in een onnauwkeuriger resultaat, waar enkele fouten nog 

inzitten. 

Het inladen van een maaiveldmodel ter grootte van 1 GB kost 24 GB werkgeheugen, ter vergelijking in 

QGIS kosten dezelfde bewerkingen maar 0,8 GB. 

Tot slot heeft het softwarepakket ook nog enkele praktische bezwaren die geen invloed op het 

resultaat hebben, maar de werkbaarheid niet ten goede komen. Dit zijn nog enkele gegevens die niet 

goed worden meegenomen bij het importeren en opslaan, de waterpeilen ter plaatse van de ‘outlets’, 

de hoogteligging van de ‘cross sections’, de hoogteligging van de ‘sewer connections’ en de 

buisdiameters van het rioolstelsel (hoofdstuk 5.1.1). Tevens betreft dit ook het onderling koppelen van 

de onderdelen, het rioolstelsel, oppervlaktewater en maaiveld (hoofdstuk 5.2.1).   
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9 Conclusie en Aanbevelingen 
In hoofdstuk 8 zijn de fouten en gebreken die van invloed zijn op het resultaat uitgelicht. In dit 

hoofdstuk zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan op basis van de resultaten van het 

onderzoek. Eerst is de conclusie uit het onderzoek beschreven, alvorens de aanbevelingen voor een 

vervolgonderzoek aan bod komen. 

9.1 Conclusie 
In dit onderzoek is als doel gesteld om een werkend integraal model op te stellen in het softwarepakket 

D-Hydro Suite 1D2D (Bèta) (versie 0.9.7.51931) van Deltares om vervolgens een validatie van de 

uitkomsten uit te voeren om te concluderen of het softwarepakket betrouwbaar is. Het onderzoek 

geeft antwoord op de vraag: 

Kan er in D-Hydro een integraal maaiveld-, riolerings- en oppervlaktewatermodel opgesteld en 

gevalideerd worden? 

Uit het eerste deel van het onderzoek, het opstellen van een model, bleek dat de riool- en 

oppervlaktewatersystemen met bijbehorende constructies en de maaiveldmodellen bestaande uit een 

hoogte-, ruwheid-, infiltratiekaart en de initiële waterstanden gemodelleerd kunnen worden. 

Daarentegen zijn er enkele conversiefouten en gebreken die optreden bij het importeren van een 

SOBEK-model, het opslaan van een D-Hydro model en het koppelen van de onderdelen. Tevens zijn 

veel opties ook nog niet ontsloten in de gebruikersinterface en dienen bij de bron aangepast te 

worden. Deze conversiefouten en gebreken betekenen dat het opbouwen van een model veel tijd kost 

en niet gebruiksvriendelijk is. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat het modelleren van een 

1D- en 1D2D+-model in D-HYDRO Suite 1D2D (Bèta) (versie 0.9.7.51931) niet rendabel en nauwkeurig 

is. 

Uit het tweede deel van het onderzoek, het valideren van de uitkomsten, bleek dat de resultaten door 

de eigenschappen van pompen en uitstroompunten, de fouten in de modelopbouw en de 

nauwkeurigheid van de maaiveldmodellen afwijken. Tevens zijn er ook verschillen tussen de 

modeltypes van de validatiedocumenten, waar het basisrioolplan alleen een rioolstelsel heeft en de 

klimaatstresstest alleen een maaiveld. Hieruit kan geconcludeerd worden dat dit onderzoek geen 

duidelijk beeld van de betrouwbaarheid van het softwarepakket geeft. 

9.2 Aanbevelingen 
Om een nauwkeuriger onderzoek mogelijk te maken en een duidelijk antwoord op de 

betrouwbaarheid van de resultaten te krijgen zijn de aanbevelingen aangegeven en toegelicht in 

hoofdstuk 8. Kort samengevat betreft het de volgende aandachtspunten: 

- De stroming bij stuwen en uitstroompunten. 

- De startwaterstanden in het rioolstelsel en de watergangen.  

- De koppelingen tussen het vuilwaterriool en het maaiveld.  

- De koppelingen tussen het oppervlaktewater en het maaiveld.  

Naast het opbouwen dient voor een betrouwbare validatie een vergelijkbaar model in een ander 

vergelijkbaar softwarepakket beschikbaar te zijn. Voor een vergelijking met de werkelijke situatie 

dienen meerdere meetgegevens met de juiste inputdata, bui en verdamping, beschikbaar te zijn. 
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2.1.  Stappenplan Deltares 
Hieronder volgt een stappenplan om het SOBEK2 Leiderdorp-model te openen in de D-HYDRO GUI. In 

een aantal stappen moeten bestanden worden aangepast buiten de GUI om. Voor deze stappen 

moet het model worden opgeslagen en na de verandering opnieuw geopend in de GUI. Bij vragen en 

onduidelijkheden, schroom niet om contact op te nemen met …... 

Stappen: 

1. Open de D-HYDRO Suite software en klik op ‘Empty project’ 

2. Klik op ‘Import’ en dan onder het kopje 1D/2D op ‘Sobek 2 Model’ 

3. Browse vervolgens naar de map waarin het SOBEK2 Leiderdorp-model staat en klik op 

‘Next>’ 

4. Zorg dat enkel de ‘Water flow model (1d)’ en ‘Rainfall runoff model (lumped)’ zijn aangevinkt 

(dus ‘Controllers and triggers (RTC)’ moet niet aangevinkt zijn) en klik nogmaals op ‘Next>’ 

5. Laat in de volgende tabblad alles aangevinkt en klik op ‘Finish’ 

Nu wordt het gehele model ingeladen in D-HYDRO Suite GUI. Dit kan even duren. 

6. Bij het openen van het model komt het tabblad ‘Integrated Model Settings’ naar voren. In dit 

tabblad moeten ‘Start time’ en ‘End time’  worden veranderd naar respectievelijk 1995-01-01 

00:00:00 en 1995-01-01 02:00:00. Als het goed is veranderd de ‘Start’ en ‘Stop’ dan 

gelijktijdig onder het kopje ‘Rainfall Runoff’ en ‘FlowFM’, anders moeten deze ook worden 

aangepast naar dezelfde tijden. Het tabblad ‘Integrated Model Settings’ kan daarna worden 

gesloten door op het kruisje te duwen naast de woorden ‘Integrated Model Settings’. 

7. In de Project panel aan de linkerkant moet vervolgens een aantal menu’s worden uitgeklapt. 

Dit kan worden gedaan door op de + voor ‘Models’ te klikken, vervolgens op de + voor 

‘Rainfall Runoff’, op de + voor ‘Input’ en als laatst op de + voor ‘Meteorological Data’. In dit 

menu moet de ‘Precipitation (Global)’ worden geopend door dubbel te klikken. Klik in het 

nieuwe tabblad op ‘Generate / modify time series…’. Controleer of de tijden in het pop-up 

window overeenkomen met de eerder ingevoerde begin- en eindtijd en pas de ‘Timestep’ 

aan op 5 minuten. 

8. Pas vervolgens de tabel aan dat de volgende waarden worden opgegeven als neerslag: 

Tijd [yyyy-MM-dd HH:mm:ss] Global[-] 

1995-01-01 00:00:00 0.3 

1995-01-01 00:05:00 0.6 

1995-01-01 00:10:00 0.9 

1995-01-01 00:15:00 1.2 

1995-01-01 00:20:00 1.5 

1995-01-01 00:25:00 2.1 

1995-01-01 00:30:00 2.7 

1995-01-01 00:35:00 3.3 

1995-01-01 00:40:00 3.3 

1995-01-01 00:45:00 2.1 

1995-01-01 00:50:00 1.2 

1995-01-01 00:55:00 0.6 

1995-01-01 01:00:00 0 

1995-01-01 01:05:00 0 

1995-01-01 01:10:00 0 

1995-01-01 01:15:00 0 



 

v 
  

1995-01-01 01:20:00 0 

1995-01-01 01:25:00 0 

1995-01-01 01:30:00 0 

1995-01-01 01:35:00 0 

1995-01-01 01:40:00 0 

1995-01-01 01:45:00 0 

1995-01-01 01:50:00 0 

1995-01-01 01:55:00 0 

1995-01-01 02:00:00 0 

 

9. Dubbelklik vervolgs op ‘Evaporation (Global)’ en klik op ‘Generate / modify time series…’. 

Verander de eindtijd naar ‘2-1-1995 00:00:00’ en de ‘Timestep’ op 1 dag. Vul vervolgens de 

volgende waarden in voor verdamping: 

Tijd [yyyy-MM-dd HH:mm:ss] Global[-] 

1995-01-01 00:00:00 0.2 

1995-01-02 00:00:00 0.167 

 

10. Sluit zowel de tabblad van de ‘Rainfall Runoff:Precipitation’ en ‘Rainfall Runoff:Evaporation’ 

af door op het kruisje naast deze woorden. 

11. Zoom in het netwerk van het model. Klik op een donkerblauwe/zwarte lijn in het model. 

Groene puntjes worden dan getoond op deze lijn. Klik vervolgens met de rechtermuisknop 

op dezelfde lijn en kies voor de optie ‘Generate computational grid nodes in selected 

branch(es)’. 

12. Kies in de pop-up window onder het kopje ‘Create segments for’ voor ‘All branches’ en vink 

de optie ‘Preferred length’ aan onder ‘Positions’. Kies 22 m voor de ‘Preferred length’. 

Er worden nu meerder computational nodes gecreëerd voor het open water systeem. Dit kan even 

duren. 

13. Ga vervolgens naar de Map window (panel aan de rechterkant). Klik hier onder het kopje 

‘integrated Model’ op de pijl voor ‘Region’ en vervolgens op de pijl voor ‘Network’. 

Dubbelklik vervolgens op ‘Compartments’ en order het tabblad op Name. Zoek vervolgens 

nummer 53 en verander de ‘Length’ en ‘Width’ in 1.207 en de ‘Bottom level’ in - 1.6 en 

‘Surface level’ in -0.1. Sluit daarna het tabblad. 

14. Klik in het Project window (panel aan de linkerkant) onder kopje ‘Models’ op ‘FlowFM’. 

Dubbelklik vervolgens op ‘General’. In de pop-up window moet op het tabblad ‘Time Frame’ 

worden geklikt en daar moet de ‘Reference date’ worden aangepast naar de begintijd 01-

Jan-1995 00:00:00. 

15. Hierna dient het model te worden opgeslagen door te klikken op ‘File’ en ‘Save As’. Kies een 

logische map uit, want voor de volgende stappen moeten een aantal bestanden in deze map 

worden aangepast. 

Navigeer met Windows Verkenner of Total Commander naar de locatie waar het model is 

opgeslagen. 

16. Open de map *.dsproj_data en vervolgens de map ‘FlowFM’. Open het bestand 

‘FlowFM_bnd.ext’ in deze map en replace in dit bestand alle 
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‘discharge=FlowFM_lateral_sources.bc’ in ‘discharge=realtime’. je kan ook het betstand 

vervangen door bijgevoegd bestand) 

17. Ga terug naar de map *.dsproj_data en klik vervolgens op de map ‘Rainfall Runoff’. Open het 

bestand ‘BoundaryConditions.bc’ in deze map en verwijder alle regels na  

[Boundary] 

    name                  = R_PV_V_boundary      

    function              = constant             

    quantity              = water_level          

    unit                  = m                    

    0  

De bovenstaande boundary moet de laatste boundary zijn die in dit bestand staat. (je kan 

ook het betstand vervangen door bijgevoegd bestand) 

 

18. Open vervolgens opnieuw de D-HYDRO Suite door voor een ‘Empty Model’ kiezen en klik op 

vervolgens op ‘File’ en ‘Open’ en browse naar de locatie van het opgeslagen model.  

19. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op ‘Integrated Model’ in de Project window (aan de 

linkerkant) en klik op ‘Run Model’. 

20. Maak een DIMR export 

21. Herhaal stap 16 en 17 maar plak de bestanden in rr en de dflowfm map 

22. Run het model buiten de GUI 

 

 

Het model is nu aan het runnen. Dit kan even duren. Als er een fout optreedt, probeer erachter te 

komen wat het probleem is. Anders contact Deltares door te mailen naar 
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2.2.  Toelichting op direct overschreven waarden 
De hoogteligging van de ‘sewer connections’ (pompleidingen of overstorten) 

De pompleidingen en overstorten worden ingelezen als kanalen en niet als buizen. Aan een kanaal is 

altijd een los dwarsprofiel gekoppeld en aan een buis is een vast dwarsprofiel gekoppeld. Doordat D-

Hydro deze leidingen inleest als kanaal en geen losgekoppeld dwarsprofiel ziet, koppelt D-Hydro hier 

een default dwarsprofiel en geen hoogtes aan. Dit probleem wordt opgelost door een correcte default 

dwarsprofiel op te geven en de hoogtes (‘invert level begin’ en ‘invert level end’) aan de leidingen te 

koppelen. Dit probleem doet zich elke keer voor bij het openen van het model. 

 

 

Buisdiameters van de riolering 

De buisdiameters van ronde buizen worden bij 

het inladen gehalveerd. De waarde van de straal 

van de ingeladen SOBEK-buis wordt in D-Hydro 

gebruikt voor de diameter (‘width’ en 

‘definition’). Hierdoor wordt de diameter te klein 

aangenomen. Dit probleem wordt opgelost door 

eenmalig de buisdiameter voor de ronde buizen 

aan te passen naar de juiste buisdiameter. 

 

 

Putafmetingen en -hoogtes van de ‘outlets’ (Uitstroompunten/putten) 

De uitstroompunten in D-Hydro worden ingeladen als putten met een randvoorwaarde. In SOBEK zijn 

deze punten niet gemodelleerd als putten, maar direct als een randvoorwaarde. Het aanmaken van 

die nieuwe putten doet D-Hydro zelf, maar doordat er geen waarde aan gekoppeld is gebruikt D-Hydro 

default waarden. Deze waarden (‘length’, ‘width’, ‘floodable area’, ‘bottom level’ en ‘surface level’) 

zijn niet de juiste waardoor de rioolstrengen niet altijd goed aansluiten op de uitstroompunten. Dit 

probleem wordt opgelost door eenmalig de juiste afmetingen en hoogtes voor de uitstroompunten in 

te vullen. 
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2.3.  Toelichting op indirect overschreven waarden 
De waterpeilen ter plaatse van de ‘outlets’ (Uitstroompunten/randvoorwaarden) 

De afmetingen van de uitstroompunten gaan bij het inladen van het SOBEK-model niet goed mee, 

maar de randvoorwaarden (‘surface water level’) wel. De uitstroompunten hebben een vast waterpeil 

als randvoorwaarde. Het gekoppelde oppervlaktewater is hier opgegeven als een 0D-model met een 

vast peil. Dit vaste peil gaat bij het inladen van het SOBEK-model goed, maar na het opslaan en opnieuw 

openen van het model worden enkele randvoorwaarden gereset op 0 m NAP. Deze randvoorwaarde 

dient elke keer aangepast te worden bij het opnieuw openen van het model. 

 

De hoogteligging van de ‘cross sections’ (dwarsprofielen oppervlaktewater) 

De dwarsprofielen van de watergangen worden 

de eerste keer ook goed ingeladen. Na het 

opslaan wordt de hoogtes (‘lowest point’ en 

‘highest point’) van de dwarsprofielen gereset, 

dit houdt in dat de bodem van de watergang op 

0 m NAP komt. In Nederland betekent dit in de 

meeste gevallen dat het maaiveld lager ligt dan 

de bodem van de watergang. Dit houdt in dat de 

riolering niet leegstroomt in het 

oppervlaktewater, maar dat het 

oppervlaktewater leegstroomt in de riolering. De 

hoogteligging van de dwarsprofielen dienen ook 

elke keer aangepast te worden bij het opnieuw 

openen van het model. 
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3. Opstellen 1D2D+-model 
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3.1.  Voorbereidingen 1D-modellen 
Loskoppelen van de modellen 

Het loskoppelen van de modellen omvat het maken van een Urban (riool) en Rural (oppervlaktewater) 

model waarin de koppeling tussen de modellen zijn verwijderd.  

Stapsgewijs dienen eerst de verbindingen tussen de riolering en het oppervlaktewater verwijderd te 

worden. De verbindingen zijn alle uitstroombuizen van de riolering. Nadat deze buizen zijn verwijderd 

dienen twee versies van het model opgeslagen te worden, een riool en oppervlaktewater versie. 

Vervolgens dienen in het rioolmodel alle oppervlaktewatergangen en bijbehorende kunstwerken 

verwijderd te worden. In het oppervlaktewatermodel dienen alle rioolstrengen en putten met 

bijbehorende kunstwerken verwijderd te worden.  

Het aanpassen van de gegevens van het rioolgebied Baanderij 

Uit de 1D-validatie blijkt dat de hoogteligging van het rioolstelsel in het rioolgebied Baanderij niet 

kloppen. De waarden van het maaiveldniveau staan op 0 m NAP en de waarden van de putbodem 

staan op -1 m NAP. De putafmetingen kloppen wel. De gegevens zijn nagevraagd en opgezocht. Het 

blijkt dat het hier om een particulier stelsel gaat, waarvan de gegevens onbekend zijn. Om een 

realistisch stelsel te krijgen zijn de volgende waarden 

aangenomen (uitgaande van de huidige eisen met 

betrekking tot de dekking): 

- Maaiveldhoogte: -0,78 m NAP 

- Verharding: 10 mm 

- Dekking: 1,30 m 

- Buisdiameter: Ø 500 mm (Grootste diameter in 

dat gebied) 

Uit de aannames blijk dat het riool 1,81 m onder maaiveld 

ligt op -2,59 m NAP. De aanname betreft het geselecteerde 

gebied op het figuur rechts weergegeven. 

Het aanpassen van rioolput 53 

Uit de het stappenplan van Deltares blijkt dat de afmetingen van de rioolput nummer 53 niet kloppen. 

De aannames van dit punt zijn gebaseerd op de naastgelegen put en betreffen: 

- Storage Reservoir (Constant Value) 

o Bottom Level = -1,5 [m AD] 

o Storage Area = 1,456948 [m2] 

- Water on Street (Type = Reservoir; Constant 

Value) 

o Street Level = -0,06 [m AD] 

o Storage Area = 100 [m2]  
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Het aanpassen van stuw l_24 

De hoogte van stuw l_24 klopt niet. De top van de stuw is 

gelegen op een ‘crest level’ van 10 m NAP, terwijl het 

maaiveld is gelegen op circa -0,75 m NAP. De hoogte dient 

aangepast te worden. In het basisbestand, het SOBEK-

model, is de top ook om 10 m NAP gelegen en in de overige 

documentatie is geen hoogte te vinden. Voor de 

desbetreffende stuw, geselecteerd in het figuur recht, is 

een ‘crest level’ van -1,35 m NAP aangenomen. Deze 

waarde is aangenomen op basis van soortgelijke stuwen, 

stuw l_327-327_d en stuw l_325-325_d, in dat rioolgebied.  

Het aanpassen van watergangen 

De hoogteligging van meerdere watergangen kloppen niet. De bodem van het dwarsprofiel ligt te 

hoog, waardoor deze watergangen droogvallen en het water opstuwen. De hoogte is aangepast met 

de documentatie van het waterschap, waarin de waterdiepte en het peilgebied is opgegeven. De 

bodem van de watergang ligt op de waterdiepte onder de waterstand van het peilgebied. Watergang 

R_228-058-00268_1 heeft geen waterdiepte in de documentatie, voor deze watergang is een aanname 

van een waterdiepte van 0,50 m gedaan. Deze aanname is gebaseerd op de waterdiepten van de 

omliggende secundaire watergangen. De aan te passen bodemhoogtes betreffen:  

WATERGANG WATERDIEPTE 
[M] 

PEILGEBIED 
[M NAP] 

BODEM 
[M NAP] 

R_228-058-00176_1 0,50 -1,62 -2,12 

R_228-058-00149_1 0,50 -1,62 -2,12 

R_228-058-00135_1 0,50 -1,62 -2,12 

R_228-058-00004_1 0,50 -1,62 -2,12 

R_228-058-00268_1 0,50 -1,62 -2,12 

R_228-058-00179_1 0,50 -1,62 -2,12 

R_224-058-00047B_2 0,60 -1,24 -1,84 

R_224-058-00047B_1 0,60 -1,24 -1,84 

R_228-058-00177_1 0,75 -1,62 -2,37 

R_228-058-00175_1 0,75 -1,62 -2,37 

R_228-058-00174_1 0,75 -1,62 -2,37 

R_228-058-00160_1 0,75 -1,62 -2,37 

R_228-058-00147_1 0,75 -1,62 -2,37 

R_228-058-00138_1 0,75 -1,62 -2,37 

R_228-058-00137_1 0,75 -1,62 -2,37 

R_228-058-00134_1 0,75 -1,62 -2,37 

R_228-058-00094_1 0,75 -1,62 -2,37 

R_228-058-00173_1 0,75 -1,62 -2,37 

R_228-058-00202_1 0,75 -1,62 -2,37 
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Het aanpassen van duiker R_228-033-00055 

De hoogteligging van duiker R_228-033-00055 klopt niet. De 

inlaathoogte van de duiker is gelegen op een hoogte van 2,37 

m NAP, terwijl het maaiveld een hoogte van circa -0,75 m NAP 

heeft. In het basisbestand, het SOBEK-model, is het 

inlaatniveau ook 2,37 m NAP. Uit de overige documentatie 

van het waterschap blijkt dat de duiker een inlaatniveau van  

-2,37 m NAP heeft. Deze waarde is aangenomen als 

inlaatniveau van duiker R_228-033-00055.  

Het aanpassen van duiker R_224-033-00038 

De hoogteligging van duiker R_228-033-00038 klopt niet. De 

inlaathoogte van de duiker is gelegen op een hoogte van -999 

m NAP. In het basisbestand, het SOBEK-model, is het 

inlaatniveau ook -999 m NAP. Uit de overige documentatie van 

het waterschap blijkt dat de duiker geen inlaatniveau heeft. De 

duiker betreft een inlaat van de boezem richting de polder. Het 

inlaatniveau is boven het peilniveau van de boezem gelegd 

zodat de boezem niet leegstroomt de polder in. Het peilniveau 

is -0,625 m NAP, het inlaatniveau is aangenomen op -0,60 m 

NAP.  

Verwijderen van verhard oppervlak op de daken na 

Uit het modeltype blijkt dat neerslag via het maaiveld wordt afgevoerd. Dit houdt in dat het verhard 

oppervlak uit het SOBEK-model verwijderd moet worden en wordt vervangen door een 

maaiveldmodel. De daken van de huizen stromen in de meeste gevallen direct het rioolstelsel in en 

vallen niet eerst op het maaiveld. Voor de opbouw van dit model is een aanname gedaan dat alle daken 

direct op de riolering lozen. Dit houdt in dat het verhard oppervlak van de daken niet verwijderd dient 

te worden. Uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bleek dat het model zelfs nog te kort 

dakoppervlak heeft. Het verschil in dakoppervlak bedraagt 206.582 m2 (SOBEK-model=789.178 m2; 

BAG=995.760 m2). Het verschil in daken dient extra toegekend te worden aan het model. Het 

missende oppervlak wordt toegekend aan de putten en niet aan de strengen, het oppervlak van de 

strengen blijkt namelijk niet meegenomen te worden in het D-Hydro model. 
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3.2.  Voorbereidingen maaiveldmodellen 
Hoogtekaart 

De hoogtekaart is opgebouwd uit een 0,5 x 0,5 meter digital terrain model (DTM) van de AHN3 en de 

gegevens van de BAG.  

Het DTM van de AHN3 bevat veel open plekken, omdat de gebouwen en de bomen niet worden 

meegenomen in de kaart. Deze open plekken zijn in QGIS dicht geïnterpoleerd. Het interpoleren bij de 

tunnelbak van de A4 ging niet goed, er ontstond een sprong van één meter in het model. Deze locatie 

is handmatig aangepast naar een gelijkmatig verloop. Na het dicht interpoleren van de kaart is het 

digitale terrein model gereed en worden de gebouwen vanuit de BAG toegevoegd. De BAG is een 

shape-bestand waar de gebouwen instaan. De gebouwen hebben een hoogte van 20 m gekregen en 

zijn vervolgens omgezet naar een raster. In het vervolg zijn beide rasters bij elkaar opgeteld en is de 

hoogtekaart gereed. 

 

Ruwheidkaart en Infiltratiekaart 

De ruwheidkaart en infiltratiekaart zijn opgebouwd uit de gegevens van de BGT en van RIONED. 

De gegevens van de BGT bevatten de terreineigenschappen van een gebied, waaronder alle type 

verhardingen. De BGT is een shape-bestand. Met de gegevens van RIONED worden aan de type 

verhardingen een ruwheid en infiltratie gekoppeld. Vervolgens is de BGT omgezet naar een raster op 

basis van ruwheidwaarden en een raster op basis van infiltratiewaarden. 
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De BGT-terreineigenschappen zijn opgedeeld in de volgende verhardingen: 

- Gesloten verharding  (Gesloten verharding; Scheiding en Overbruggingsdeel) 

- Open verharding  (Open verharding) 

- Daken    (Pand; Overig bouwwerk en Gebouwinstallatie) 

- Onverhard, gras  (Grasland overig; Grasland agrarisch; Bouwland; Ondersteunend 

   waterdeel en Groenvoorziening (Gras- en kruidachtigen; Berm en 

   Verkeerseiland) 

- Onverhard, struiken  (Loofbos; Gemengd bos; Naaldbos; Heide; Struiken; Houtwal;  

   Rietland; Fruitteelt; Boomteelt; Vegetatieobject en Groenvoorziening

   (Bodembedekkers; Bosplantsoen; Heesters; Planten; Struikrozen) 

- Onverhard   (Onverhard; Zand; Duin en Kwelder) 

- Half verhard  (Half verhard en Erf) 

- Water    (Waterloop; Watervlakte en Greppel, droge sloot) 

De waarden voor half verhard en water zijn aangenomen. Voor half verhard is uitgegaan van het 

gemiddelde tussen ‘open verharding’ en ‘onverhard’. Water heeft in beide gevallen een waarde van 0 

(nul) gekregen. Deze waarde is aangenomen omdat dit oppervlak overschreven wordt door het 1D-

stelsel van de watergangen en het met een waarde van 0 (nul) dus geen invloed heeft op het resultaat. 

Initiële waterstanden 

De initiële waterstanden zijn opgebouwd uit de gegevens van het waterschap.  

Het waterschap heeft gegevens gedeeld over hun peilgebieden. Deze gegevens zijn aangeleverd in een 

shape-bestand. De peilgebieden zijn in de meeste gevallen vastgesteld op een vast peil en in sommige 

gevallen op een zomer- en winterpeil. Voor de opbouw van het model is het vaste peil of het 

gemiddelde van het zomer- en winterpeil aangenomen. Aan de hand van het shape-bestand met 

waterpeilen is een raster opgebouwd.  
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3.3.  Format maaiveldmodellen 
De maaiveldmodellen worden opgezet in een raster. De meest gebruikte formats in D-Hydro zijn .xyz 

en .asc bestanden. Voor het opstellen van de maaiveldmodellen werd eerst het xyz-format gebruikt. 

Na een controle van de eerste run leken de bestanden in dit format niet meegenomen te worden. Dit 

probleem is doorgesproken met Deltares. Na nogmaals eenzelfde run te doen kwam naar voren dat er 

nul samples geïnterpoleerd waren, waaruit opgemaakt is dat het maaiveldmodel niet wordt 

meegenomen. Naar aanleiding van het overleg met Deltares is besloten om andere 

invoertoepassingen te testen en indien dat niet werkt om tenslotte een ASCII-format te gebruiken. De 

controles zijn visueel uitgevoerd op de initiële waterstand. De ruwheden en infiltraties zijn lastig te 

controleren, omdat deze waarden van kleine invloed zijn op het model.  

De eerste run is uitgevoerd met een normale opzet van de maaiveldmodellen in een .xyz-bestand. Het 

resultaat bij de eerste run is geen water op het maaiveld en een droogstaand 1D-stelsel. De geen water 

op straat situatie klopt met de werkelijke situatie alleen droogstaande watergangen niet. Het 

aanpassen van de bestandsnaam en interpolatiemethode maakt ook niet uit. 

De tweede run is uitgevoerd met een toevoeging van het .xyz-bestand in het bronbestand bij de 

‘WaterLevIniFile’. Hier is het bestand achterlangs toegevoegd. Het resultaat bij de tweede run is veel 

water op het maaiveld en de peilwaterstanden in het 1D-stelsel. De water op straat situatie is een 

overschatting van de huidige situatie.  

De derde run is uitgevoerd met een normale opzet van de maaiveldmodellen in een .asc-bestand. Het 

resultaat bij de derde run is een beetje water op het maaiveld en een droogstaand 1D-stelsel. Het 

water staat met name in de watergangen op het maaiveld. Het beeld geeft nu een realistische 

weergave van de werkelijkheid met betrekking het water op het maaiveld, maar nog niet in het 1D-

stelsel. 

De vierde run is uitgevoerd met maaiveldmodellen in een .asc-bestand, gekoppeld aan het 1D-stelsel 

en 2D-maaiveld. Het resultaat bij de vierde run is een beetje water op het maaiveld en een gevuld 1D-

stelsel. Het water staat met name in de watergangen op het maaiveld. Het beeld geeft nu een 

realistische weergave van de werkelijkheid met betrekking het water op het maaiveld, maar nog niet 

in het 1D-stelsel. 

Uit de vier runs is gebleken dat er in het softwarepakket D-Hydro geen optimale koppeling is voor de 

peilgebieden met zowel het 1D- als 2D-aspect. Gewenst is om de waterstanden aan het 

oppervlaktewater en maaiveld te koppelen, maar niet aan het rioolstelsel.  
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4. Resultaten 1D-model
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4.1.  Maximale waterdiepte op straat 
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4.2.  Waterlevels riool en oppervlaktewater 
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4.3.  Root Mean Square Error riool en oppervlaktewater 

Root Mean Square Error Riolering

Riool

Riool 

pompput

Riool 

stuw Riool Riool Riool Riool Riool Riool

181 3109EN 3140 3312 407 517 629 7001 7025B

RMSE 0,035 0,035 0,021 0,042 0,037 0,039 0,139 0,026 0,038

Riool

Riool 

pompput Riool

Riool 

pompput Riool Riool

Riool 

pompput Riool Riool

8005 8010 8A 952 D02DB L124R L598PPD L608D R1316

RMSE 0,046 0,050 0,096 0,027 0,242 0,151 0,020 0,021 0,010

Root Mean Square Error Oppervlaktewater

RMSE

RMSE

0,017

R_1

Oppervlaktewater

0,018 0,331 0,017

R_1379R_805R_794

Oppervlaktewater 

uitstroom

OppervlaktewaterOppervlaktewater Oppervlaktewater 

0,043

R_114

Oppervlaktewater

0,018 0,018

OppervlaktewaterOppervlaktewaterOppervlaktewater

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater 

stuw

Oppervlaktewater 

duiker

R_217

0,019 0,019 0,019 0,017

0,020

R_784R_783R_747

R_503R_352R_224
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5. Waterbalansen 1D-model  
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5.1.  Waterbalans D-Hydro 1D-model 
 

Results 3B calculation 

 Rainfall file                       : default.bui                                                                                                                      

 Evaporation file                    : default.evp                                                                                                                      

 Crop factor file                   : cropfact                                                                                                                         

 Storage coefficient file           : bergcoef                                                                                                                         

 Timestep size (s)          :        5 

 Simulated period (hours) :        2.00 for number of Events=     1 

 

Summary results Sobek-RR Rural model    

 Total area (ha)              :         223.54 

 Total rainfall (m3)                  :       44260.65 

 Total evaporation paved area (m3) :           0.00 

 Total evaporation unpaved area (m3) :           0.00 

 Total DWA paved area (m3)           :           0.00 

 Net seepage unpaved area (m3)       :           0.00 

 Storage change paved area (m3)      :         929.36 

 Storage change unpaved area (m3)    :       30784.82 

 Total outflow at boundaries (m3)    :       12546.46 

 Total inflow at boundaries (m3)     :           0.00 

 Total transfer to RR-Urban   (m3) :           0.00 

 Balance error (m3)                   :          -0.00 (-0.0000% of inflow;-0.0000% of outflow) 

 

Summary results Sobek-RR Urban model  

 Total area (m2)                      :   1803527.00 

 Total rainfall (m3)                 :     35709.84 

 Total evaporation (m3)               :        22.64 

 Total infiltration depressions (m3) :      1296.68 

 Total infiltration from runoff (m3) :         0.00 

 Total storage change (m3)           :       805.95 

 Total inflow sewer excl. DWD (m3) :     33584.51 

 Total DWA people (m3)               :       131.22 

 Total DWA companies (m3)            :         0.00 

 Total inflow sewer (m3)              :     33715.73 

 Total transfer from RR-Rural(m3)    :         0.00 

 Balance error (m3)                   :         0.05 ( 0.0001%) 

 Maximum balance error in simulation :           0.05 
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5.2.  Waterbalans SOBEK 1D-model 
 

 
Results 3B calculation 
 
Rainfall file                        : \SOBEK216\FIXED\STNBUI08.BUI 
Evaporation file                    : \SOBEK216\FIXED\STNBUI08.EVP 
Crop factor file                    : \Sobek216\fixed\3B\cropfact 
Storage coefficient file            : \Sobek216\fixed\3B\bergcoef 
Timestep size (s)        :        5 
Simulated period (hours) :        2.00 for number of Events=     1 
 
 
Summary results Sobek-RR Rural model 
 
Total area (ha)     :         223.54 
Total rainfall (m3)                  :       44260.64 
Total evaporation paved area (m3)  :           0.00 
Total evaporation unpaved area (m3) :           0.00 
Total DWA paved area (m3)           :           0.00 
Net seepage unpaved area (m3)       :           0.00 
Storage change paved area (m3)      :         929.36 
Storage change unpaved area (m3)    :       30833.34 
Total outflow at boundaries (m3)    :       12497.94 
Total inflow at boundaries (m3)     :           0.00 
Total transfer to RR-Urban   (m3) :           0.00 
Balance error (m3)                   :           0.00 ( 0.0000% of inflow; 0.0000% of outflow) 
 
 
Summary results Sobek-RR Urban model 
 
Total area (m2)                      :   1803527.00 
Total rainfall (m3)                  :     35709.83 
Total evaporation (m3)               :        22.64 
Total infiltration depressions (m3) :      1296.68 
Total infiltration from runoff (m3) :         0.00 
Total storage change (m3)           :       805.95 
Total inflow sewer excl. DWD (m3)  :     33584.51 
Total DWA (m3)                       :       127.47 
Total inflow sewer (m3)              :     33711.98 
Total transfer from RR-Rural(m3)    :         0.00 
Balance error (m3)                   :         0.04 ( 0.0001%) 
Maximum balance error in simulation :           0.05 
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6. Resultaten 1D2D+-model (Bui08) 
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6.1.  Maximale waterdiepte op straat 
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6.2.  Waterlevels riool en oppervlaktewater 
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7. Resultaten 1D2D+-model (Bui10) 
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7.1.  Maximale waterdiepte op straat 

 

 



 

xxviii 
 

7.2.  Waterlevels riool en oppervlaktewater 
 

 

 



 

xxix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Resultaten 1D2D+-model (Stresstestbui01) 
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8.1.  Maximale waterdiepte op straat 
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8.2.  Waterlevels riool en oppervlaktewater 
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9. Resultaten basisrioolplan Leiderdorp (Arcadis, 2015) 
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Het basisrioolplan uit 2015 vertoont bij de rioolcontrole de volgende overlastlocaties bij een Bui08: 

 

Uit nader onderzoek is gebleken dat de overlastlocaties in het rioolgebied Kalkpolder Noord zijn 

veroorzaakt door verkeerde maaiveldhoogtes in het gebruikte model, de locaties vervallen bij de 

correcte maaiveldhoogte. Het centrumgebied van Leyhof vertoont ook overlast, de oorzaak van deze 

overlastlocatie is onbekend door onvoldoende inzicht in het stelsel. Overlastlocatie bedrijfsterrein in 

Engelendaal laag betreft het rioolgebied Baanderij. 

Bij de rioolcontrole met een Bui10 zijn er naast de overlastlocaties bij een Bui08 nog enkele locaties 

die overlast vertonen. Het betreft de volgende locatie: 

- Achthovenerweg  

- Gebied rondom het Binnenhof  

- Cor Gordijnsingel  

- Waterleliekreek  

- Klimopzoom  

- Splinterlaan  

- Van der Valk Boumanweg  

- Centrum gebied van Kalkpolder Noord  

- Beatrixstraat  

- Hubrechtplein  

- Hoofdstraat  

- Laantje van Sibbes 

 

 

 

 

 

 

Rioolgebied Overlastlocatie 

Bloemerd Bloemerd 

Engelendaal laag Rietschans/Touwbaan 

Klerkenhof 

Buitendijklaan 

Buitenhoflaan 

Muzenlaan 

Engelendaal 

Bedrijfsterrein 

Kalkpolder Noord Wilgenpark 

Amaliaplein 

Enkele locaties in de Kerklaan en Acacialaan 

Kalkpolder Zuid Tuinstraat en Mauritssingel 

Leyhof Centrum gebied 

Vegmo Hele gebied 

Kalkhaven Windrust en Gerrit de Blankenlaan 
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10. Resultaten klimaatstresstest Leiderdorp (Antea 

Group, 2019) 
 

 

 

 

 

  



 

xxxvii 
 



 

xxxviii 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Vergelijking tussen de waterdiepte op straat van 

Klimaatstresstest en D-Hydro 
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ID Locatie Waterdiepte op straat  
(klimaatstresstest) [m] 

Waterdiepte op straat  
(D-Hydro) [m] 

Verschil 

[m] % 

0 Voerstraat 0,000 0,000 0,000 0% 

1 Watergang Driegatenbrug 0,259 0,223 0,036 14% 

2 Herenhof 0,329 0,313 0,016 5% 

3 Buitenhoflaan 0,559 0,564 -0,005 -1% 

4 Schildwacht 0,297 0,286 0,011 4% 

5 Torenwacht 0,284 0,264 0,02 7% 

6 Sportclub Alecto 0,15 0,099 0,05 33% 

7 Watergang Bloemerd 0,486 0,316 0,171 35% 

8 Gallaslaan 0,000 0,039 -0,039 -39136% 

9 Persant Snoepweg 0,000 0,002 -0,002 -1590% 

10 Munnikenpolder 0,18 0,57 -0,39 -217% 

11 Elisabethhof 0,405 0,394 0,011 3% 

12 Elisabethhof (verlaagd dek) 1,626 1,058 0,568 35% 

13 Watergang Voorhof 0,431 0,152 0,279 65% 

14 Van Lennepdreef 0,434 0,398 0,036 8% 

15 Grotiuslaan 0,125 0,102 0,023 18% 

16 Watergang Binnenhof (gemaal) 0,121 0,222 -0,102 -84% 

17 Muzenlaan 0,406 0,368 0,038 9% 

18 Heinsiuslaan 0,127 0,252 -0,125 -98% 

19 Rietschans 0,182 0,171 0,011 6% 

20 Watergang De Schansen 0,562 0,285 0,277 49% 

21 Sisalbaan 0,293 0,337 -0,044 -15% 

22 Weversbaan 0,435 0,269 0,166 38% 

23 Simon Ouwekerkstraat 0,000 0,003 -0,003 -2486% 

24 Vronkenlaan 0,226 0,182 0,043 19% 

25 Engelendaal (gebouw) 0,831 0,000 0,831 100% 

26 Merelstraat 0,284 0,3 -0,016 -6% 

27 Watergang De Houtkamp 0,032 0,000 0,032 100% 

28 Laan van Ouderzorg 0,063 0,06 0,003 5% 

29 Van der Valk Boumanweg 0,118 0,076 0,042 36% 

30 Watergang Ouderzorg 0,341 0,001 0,34 100% 

31 Acacialaan 0,159 0,158 0,002 1% 

32 Ericalaan 0,188 0,155 0,033 18% 

33 A4/Ericalaan 0,877 0,003 0,874 100% 

34 Gerrit de Blankenlaan 0,000 0,000 0,000 0% 

35 Watergang Kalkhaven (gemaal) 0,508 0,014 0,494 97% 

36 Watergang Boezem (gemaal) 0,172 0,223 -0,051 -30% 

37 Frederik Hendriklaan 0,27 0,146 0,124 46% 

38 Watergang Oranjewijk 0,231 0,344 -0,113 -49% 

39 Achthovenerweg 0,000 0,000 0,000 0% 

 


