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1 ALGEMEEN 

1.1 Inleiding 

Het basisrioleringsplan is opgezet voor de gemengde rioolstelsels in de gemeente Hillegom. 

Met een inventarisatie van de actuele situatie van het aangesloten verhard oppervlak en de 

revisieverwerking van de rioleringsgegevens in Rioleringsbeheer is de actuele situatie vastgelegd. 

Vervolgens zijn hydraulische berekeningen uitgevoerd met betrekking tot de afvoercapaciteit van de 

rioolstelsels en de werking van de overstorten en is de vuilemissie per overstort bepaald. Dit 

basisrioleringsplan vormt het basisdocument van het GRP 2010 - 2015. 

 

1.2 Aanwezige rioleringsplan en huidige stand van zaken 

Het huidige BRP stamt uit september 2004. Sindsdien is er een aantal rioleringswerken uitgevoerd. De 

belangrijkste werken in het gemengde rioolstelsel zijn: 

● Aanleg bergbezinkriool Abellalaan met inhoud 360 m
3
 en aanvullend hierop 2000 m

2
 afgekoppeld 

● Aanleg bergbezinkriool Valckslootlaan met inhoud 398 m
3
  

● Aanleg van een randvoorziening binnen de herinrichting gebied rond Treslong en Vosselaan. 

Totale inhoud 555 m
3
, bestaande uit BBL van 265 m

3
 en rioolvergroting van 291 m

3
  

●  Vergroten van de pompcapaciteit van de eindgemalen; Elsbroek van 620 m
3
/h naar 787 m

3
/h en 

Vosselaan van 600 m
3
/h naar 665 m

3
/h  

● Realiseren van het stuwgebied met aanleg van interne overstort in de Vosselaan en de Prinses 

Irenelaan 

● Afkoppelen van in totaal 9,52 ha 

● Realiseren van 146 woningen op korte termijn  

In 2004 is aan de hand van de laatste hydraulische en emissieberekeningen de WVO lozingsvergunning 

aangevraagd en afgegeven door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Met de uitgevoerde 

rioleringswerken in de afgelopen plan periode voldoet het gemengde rioolstelsel aan de basisinspanning.   

De in de vergunning vermelde maatregelen zullen worden vervangen door de conclusies en bijbehorende 

maatregelenpakket van dit rapport. 

 

1.3 Voorgenomen uitbreidingen 

Voor de Zanderijpolder, gebied 40, bestaan plannen voor de bouw van 790 woningen. Verder zijn in de 

gemeente op langere termijn de onderstaande uitbreidingen gepland. 

 

Locatie Aantal woningen rioleringsgebied 

Ringvaart terrein 270 gebied 20 

Transportbedrijf aan de Beeklaan 80 gebied 40 

Draka terrein 130 gebied 30 

Horst ten Daal en sportterrein 80 gebied 30 

Hillegommerbeek 40 gebied 20 

Pastoorslaan 500 gebied 30 

Buitengebied 100 gebied 99 

Totaal aantal woningen 1200  
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2 UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEREKENINGEN 

2.1 Richtlijnen voor uitvoeren vuilemissieberekening 

2.1.1 Toetsingskader 

De gemeenten dienen te voldoen aan de zogenaamde basisinspanning. De basisinspanning is een 

volgens de Derde Nota Waterhuishouding voor elk rioolstelsel vereiste emissiereductie tot een landelijk 

geaccepteerd niveau. 

 

Het bepalen van de basisinspanning gebeurt volgens de methodiek zoals aanbevolen door de 

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer. Zonder hier verder op in te gaan, wordt dit niveau bepaald 

uit (of vergeleken met) de emissie uit een referentiestelsel zoals beschreven in de (herziene) rioleringsnota 

van de Werkgroep Riolering West-Nederland (WRW = werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 

de waterkwaliteitsbeheerders in de provincies Noord en Zuid-Holland en Utrecht). 

 

De gemeente Hillegom ligt voor het volledig in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van 

Rijnland (HHR). 

 

2.1.2 Milieutechnisch functioneren 

Maatstaf basisinspanning 

Door het HHR is de CIW notitie “eenduidige basisinspanning” van toepassing verklaard voor het 

vaststellen van de maatstaf van de basisinspanning. 

De maatstaf voor de vuilemissie van gemengde stelsels is uitgedrukt in kilogrammen CZV-emissie per 

hectare verhard rekenoppervlak per jaar en heeft alleen betrekking op de jaaremissie. De maatstaf is 50 

kg CZV/(ha.j) en wordt gemeentebreed getotaliseerd over alle gemengde stelsels. 

 

De maatstaf wordt toegepast over het aangesloten oppervlak van het bemalingsgebied. Bij het 

daadwerkelijk aangesloten verhard oppervlak mag het afgekoppelde oppervlak worden opgeteld, mits dit 

oppervlak in verband met emissiereductie in het kader van de basisinspanning op milieuhygiënisch 

verantwoorde wijze is afgekoppeld. 

 

Een en ander is aangetoond door middel van modelberekeningen, zoals de module C2100 van de Leidraad 

Rioleringen, "Rioleringsberekeningen, hydraulisch functioneren". 

 

Meetmethode basisinspanning 

De meetmethode (emissieberekening) zal conform de Leidraad Riolering worden uitgevoerd waarbij de 

volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 

• Emissieberekening gemengde rioolstelsels voor de huidige situatie 2008. De berekening is uitgevoerd 

met het geactualiseerde rioleringsbestand, het nieuw geïnventariseerd verhard oppervlak en de dwa-

belasting als input op het rioleringsnetwerk en berekende pompcapaciteit 2008.  

• Berekening van 10-jarige regenreeks 1955 t/m 1964  

• Gemiddelde CZV concentratie van 250 mg/l tijdens overstorten 

• Het gemiddelde bezinkingsrendement van een randvoorziening is 45% 
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De berekeningen zijn uitgevoerd voor het gezamenlijke rioolstelsel van Hillegom, waarbij alle 

bemalingsgebieden, inclusief gescheiden en/of verbeterd gescheiden rioolstelsels, bij elkaar te voegen, 

die door de inprik van een persleiding of anderszins het hydraulisch functioneren van het andere gebied 

kan beïnvloeden.  

Dit betekent, dat de kern De Zilk van de gemeente Noordwijkerhout, welke via een persleiding aansluit op 

de riolering van de Zanderijpolder als een bakjesmodel is toegevoegd aan het rioleringsmodel van 

Hillegom met de kenmerken behorende bij de totale geïnstalleerde pompcapaciteit van 150 m
3
/h. Voor de 

emissieberekening wordt uitgegaan van de dwa-belasting en de (norm)pompcapaciteiten van 2008. 

 

Conform de 2
de

 rioleringsnota WRW zal in het kader van de basisinspanning (maatstaf en meetmethode) 

ook worden getoetst op piekvolumes 1x per 1 en 2 jaar. In de rapportage zullen deze 

overstorthoeveelheden worden gepresenteerd evenals de piekvolumes 1x per 5 en 10 jaar voor maken 

van een knelpuntenanalyse van het oppervlaktewater of een volledige waterkwaliteitstoets. 

 

2.2 Rioleringsmodel 

Het schematische overzicht van de structuur van de stelsels van Hillegom en het rioleringsmodel is 

weergegeven in bijlage 2 met de belangrijkste kenmerken zoals de locaties van de overstorten en 

gemalen met putnummer en de buisdiameter van de leidingen. 

 

2.2.1 Aangesloten verhard oppervlak 

Ten behoeve van deze actualisatie van de berekeningen is het op de riolering aangesloten verharde 

oppervlak opnieuw geïnventariseerd in 2009 aan de hand van digitale GBKN’s met een onderverdeling 

naar de 4 verschillende typen afstromend oppervlak. Dit opnieuw bepaalde aangesloten verhard oppervlak 

is toegekend aan de riolering in Rioleringsbeheer. 

 

Het totaal aangesloten oppervlak bedraagt 139,29 ha, en hiervan is op het gemengde stelsel 121,79 ha 

aangesloten.  

 

Tabel 1: Overzicht aangesloten verhard oppervlak gemengde rioolstelsels 2009 

 Gebied verharding daken totaal 

  gesloten open hellend vlak  

  ha ha ha ha ha 

10   Elsbroek 2,69 19,24 14,46 6,65 43,04 

20   Vosselaan 1,98 13,20 8,97 5,76 29,90 

30   stuwgebied 5,99 12,67 8,44 9,44 36,56 

40   Zanderijpolder 1,09 3,84 4,54 2,57 12,04 

50   3de Loosterweg 0,11 0,00 0,10 0,04 0,25 

Totaal 11,86 48,96 36,51 24,46 121,79 

 

Een overzicht van de aangesloten verharde oppervlakken is gegeven op tekening in bijlage 3. 

 

Mogelijkheden voor verder afkoppelen van het op de gemengde stelsels aangesloten oppervlak zijn de 

reconstructie van de N208 en de het nieuwe zorgcentrum. De definitieve besluitvorming over deze 

projecten moet nog plaatsvinden. Deze mogelijkheden om af te koppelen zijn niet meegenomen in de 

emissieberekening van de situatie 2009. Deze afkoppelplannen zijn geprojecteerd voor de situatie 2015 en 

samengevat in Tabel 2. De nadere uitwerking zal in 2011 plaatsvinden. 
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Tabel 2: Voorgenomen afkoppelplannen voor situatie 2015 

(bemalings)gebied Jaar uitvoering Af te koppelen oppervlak ha 

10/30   N208 2009/2010 3,04 

20        Hillegommerbeek (industrieterrein) 2009 0,78 

10        Zorgzone 2010 0,30 

Totaal  4,12 

 

2.2.2 Doorgevoerde wijzigen in het rioleringsmodel 

De hydraulische berekeningen worden gemaakt met een nieuw rioleringsmodel situatie 2009, welke uit het 

Rioleringsbeheer is gegenereerd. Hierin zijn alle genoemde aanpassingen van de afgelopen planperiode 

opgenomen zoals vermeld in paragraaf 1.2, dus inclusief het afgekoppelde verhard oppervlak van 9,52 ha 

en het realiseren van 146 woningen. In het rioleringsmodel zijn niet opgenomen de voorgenomen 

uitbreidingen (paragraaf 1.3) en de voorgenomen afkoppelplannen (paragraaf 2.2.1. Tabel 2). 

 

Bij de controle van het rioleringsmodel zijn nog wat kleine verschillen in het aangesloten verhard oppervlak 

verwerkt, evenals kleine wijzigingen aan het rioleringsmodel zelf. Daarnaast zijn de randvoorzieningen 

gecontroleerd op de juiste bergingscapaciteit en zonodig daarop aangepast; o.a. BBB Divonalaan en BBB 

Trompenburg. 

 

2.2.3 Overzicht bestaande overstorten en randvoorzieningen gemengde stelsels 

De bestaande hoogte van de overstortdrempels zijn gecontroleerd en zonodig aangepast aan de in 2009 

ingemeten drempelhoogtes volgens de tabel van het HHR/gemeente. Het overzicht van de bestaande 

overstorten van de gemengde stelsels met hoogte en lengte van de drempel is gegeven in Tabel 3. 

 

Tabel 3: Overzicht actuele drempelhoogte en drempellengte 

Locatie nr. overstort drempelhoogte 

m t.a.v. NAP 

drempellengte 

m 

Singel 100023 -1,10 1,60 

A. Verweylaan 100314 -0,85 3,40 

Avenbeek 100509 -0,80 4,50 

Abellalaan 100692 -1,15 6,00 

Divonalaan 109104 -1,15 6,00 

Parklaan 20 -0,43 5,00 

v.d. Maasdamlaan 200193 -1,50 3,50 

Valckslootlaan 200396 -1,50 8,00 

Maurick 200535 -1,30 1,50 

Trompenburg 200538 -1,45 6,00 

Waardenburg 200549 -1,30 1,50 

Weeresteinstraat 300001 -0,35 1,50 

v. Vlietstraat 300088 -0,05 2,00 

Weerlaan 300127 -0,42 6,00 

v.d. Endelaan 300265 -0,45 1,30 

Tweede Loosterweg 400013 -0,45 3,50 

Wilhelminalaan 400096 -0,42 4,50 

Derde Loosterweg 500015 -0,45 1,50 
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De bestaande hoogtes voldoen voor een groot deel niet de minimale hoogte boven het waterpeil in het 

oppervlaktewater, welke door HHH is vastgesteld. De minimale drempelhoogte moet zijn: 

• Voor boezem   standaard -0,35 m NAP 

• Voor polder watergangen T=10+10 (T= waterpeil bij herhalingstijd 1x in de 10 jaar + 0,10 m)  

Bij de te nemen maatregelen is onderzocht, welke gevolgen het aanpassen van de overstortdrempels 

heeft voor de hydraulische afvoercapaciteit (zie paragrafen 3.2 en 3.3). 

 

Bij een vijftal van bovenstaande overstorten is een randvoorziening gerealiseerd. Een overzicht van de 

randvoorzieningen is gegeven in Tabel 4. 

 

Tabel 4: Randvoorzieningen rioolstelsel Hillegom 

Locatie Inhoud Type 

Abellalaan/Hillinenweg  350 m
3 

BBL 

Divonalaan  400 m
3
 BBB 

Valckslootlaan  398 m
3
 BBL 

Trompenburg  270 m
3
 BBL 

Parklaan  265 m
3
 BBL 

 

2.3 Kenmerkenblad 

Voor het totaal overzicht van de rioleringsgegevens is een kenmerkenblad opgesteld met de kenmerken 

van alle (bemalings)gebieden binnen de gemeente Hillegom. Voor de actuele situatie 2009 zijn alle 

genoemde aanpassingen van de afgelopen planperiode opgenomen zoals vermeld in paragraaf 1.2, dus 

inclusief het realiseren van 146 woningen. Het kenmerkenblad 2009 is samengevat in tabel 5; het 

volledige kenmerkenblad is opgenomen in bijlage 1. De schematische weergave van de structuur van de 

rioolstelsels is gegeven in bijlage 2. 

 

In dit kenmerkenblad zijn de gegevens samengevoegd voor het bepalen van de hydraulische belasting op 

het rioolstelsel en de capaciteit van de rioolgemalen. Deze gegevens zijn onder andere het aantal 

woningen, het aantal inwoners, afvalwater hoeveelheden inclusief afvoer van bedrijven/industrieën (3 

bedrijfsterreinen zijn aangesloten op gemend stelsel), afvoerende oppervlakken, de bergingscapaciteit van 

de riolering en de pomp(over)capaciteiten berekend volgens de afvoernormen van het HHR.  
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Tabel 5: Samenvatting kenmerkenblad 2009 

 
 

Voor de situatie 2015 zijn de zelfde getallen aangehouden voor woningen en inwoners, aangevuld met de 

voorgenomen uitbreidingen (zie paragraaf 1.3). Hoewel deze uitbreiding binnen de gemengde stelsels 

liggen en de dwa daarop zal aansluiten, zal het aangesloten oppervlak niet toenemen, omdat gerekend 

wordt op rechtstreekse afvoer van het hemelwater naar het oppervlakte water. Er zijn dus geen wijzigingen 

van het aangesloten oppervlak voorzien anders dan de voorgenomen afkoppelplannen volgens tabel 2.  
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Een samenvatting van het kenmerkenblad 2015 is gegeven in Tabel 6; het volledige kenmerkenblad is 

opgenomen in bijlage 1. 

 

Tabel 6: Samenvatting kenmerkenblad 2015 
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2.4 Rioleringsmodel aangevuld met hydraulische gegevens 

Het rioleringsmodel is voor de berekeningen van de hydraulische afvoercapaciteit en de vuilemissie via de 

overstorten aangevuld met de dwa-belasting, verdeeld over een aantal inspectieputten.  

Alle inspectieputten van de dwa-stelsels en het gemengde stelsel zijn voorzien van een stroomprofiel. De 

inspectieputten van het hwa-stelsel zijn uitgevoerd met een bezinkruimte in de put. 

Verder zijn de interne en externe pompen gecontroleerd op de pompcapaciteit. Voor de tussengemalen 

wordt uitgegaan van de bestaande pompcapaciteiten. Voor de twee eindgemalen dient gerekend te 

worden met de normcapaciteit, zoals deze afnameverplichting van HHR is berekend in het 

kenmerkenblad: 

• gemaal Vosselaan 667,8 m
3
/h (geïnstalleerd 665 m

3
/h) 

• gemaal Elsbroek 727,5 m
3
/h (geïnstalleerd 787 m

3
/h) 

Omdat de theoretische pompcapaciteit van het rioolgemaal Vosselaan groter is dan de geïnstalleerde 

pompcapaciteit én omdat de geïnstalleerde capaciteit reeds is gemaximaliseerd aan de hand van de 

aansluitvergunning, zijn de berekeningen uitgevoerd met de geïnstalleerde pompcapaciteit Vosselaan van 

665 m
3
/h. Voor het gemaal Elsbroek is de theoretische pompcapaciteit aan gehouden. 

 

In het rioleringsmodel is uitgegaan van inslagpeil = binnenonderkant buis aanvoerende leiding. In de 

praktijk zullen de rioolgemalen hierop nog moeten worden gecontroleerd en zonodig op verantwoorde 

wijze worden ingeklokt. 

 

 

2.5 Referentie oppervlak basisinspanning 

Het thans op het gemengde stelsel aangesloten oppervlak bedraagt 121,79 ha. Het referentie oppervlak 

wordt bepaald uit het thans aangesloten oppervlak + het ten behoeve van de emissiereductie af 

gekoppelde verharde oppervlak. De berekening van het referentie oppervlak is samengevat in Tabel 7.  

 

Tabel 7: Referentie oppervlak eenduidige basisinspanning 

Referentie oppervlak eenduidige basisinspanning ha 

Aangesloten op gemengd stelsel 2009 -> emissieberekening 121,79 

Afgekoppeld 2004 tot 2009 7,76 

Afkoppelen. 3de Loosterweg (in model emissieberekening 2009) 1,50 

Totaal geïnventariseerd verhard oppervlak. gemengd 2009 131,05 

Afgekoppeld oppervlak voor 2004 2,22 

Referentie oppervlak eenduidige BI 133,27 
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3 HYDRAULISCHE AFVOERCAPACITEIT VAN DE GEMENGDE STELSELS 

De hydraulische afvoercapaciteit van de gemengde stelsels is getoetst voor de standaard 

neerslaggebeurtenis bui 08 uit de Leidraad Riolering. Deze bui heeft heeft een theoretische herhalingstijd 

van 1x per 2 jaar en bestaat uit een neerslag van 19.8 mm in 1 uur met een piekintensiteit van 110 l/(s.ha) 

gedurende 10 minuten.  

 

Het resultaat van van de hydraulische afvoercapaciteit bestaat uit (maximale) debieten per leiding en als 

de hydraulische afvoercapaciteit te kort schiet in “water op straat”. De berekende hoeveelheden “water op 

straat” hoeft niet te leiden tot wateroverlast.  

 

De ernst van het berekende “water op straat” is geanalyseerd op grond van de volgende overwegingen: 

• Berekend “water op straat” in vlak gebied met maximale waterhoogte van 0,07 m blijft tussen de 

banden staan. Dit leidt niet tot overlast en hiervoor worden geen verbeteringsmaatregelen voorgesteld 

• Berekend “water op straat” in een weg met daarlangs een sloot kan daarop afstromen en leidt niet tot 

overlast. Hiervoor worden geen verbeteringsmaatregelen voorgesteld 

• Berekend “water op straat” meer dan 0,10 m in laag gelegen gebieden kan leiden tot “wateroverlast”. 

Indien de berekening wordt ondersteund door de praktijk maatregelen opnemen. 

• Indien door het verhogen van de overstortdrempels tot de keurhoogte de waterhoogte op straat meer 

dan 0,02 m toeneemt, moeten compenserende maatregelen worden genomen. 

 

3.1 Hydraulische afvoercapaciteit bestaande situatie 2009 

De resultaten van de hydraulische berekening zijn grafisch weergegeven in figuur 1, bestaande uit de 

locaties met “water op straat” en de maximale hoogte van dit “water op straat” in m ( hoogte van “water op 

straat” is gerekend in een bakje straatoppervlak van 100 m
2
).  

 

Beoordeling huidig functioneren: 

• Zuidelijke delen van Elsbroek (Singel e.o. - Jan Prinsheem e.o); vlak gebied met minder dan 0,05 m 

water op straat. Dit water op straat blijft tussen de banden en zal niet direct tot overlast leiden. 

• Delen in bemalingsgebied vosselaan (Doornenburg e.o. en Graaf Janlaan e.o.); vlak gebied met 

minder dan 0,05 m water op straat. Dit water op straat blijft tussen de banden en zal niet direct tot 

overlast leiden. In de Trompenburg, nabij de Doornenburg, is tenminste één perceel waarvan bekend 

is dat bij heftige regen water via de onder het huis gelegen garage binnenstroomt. Hier zal een locale 

oplossing moeten worden gemaakt bij het verhogen van de overstortdrempel Trompenburg (bijv. een 

hogere drempel tussen straat en garage) 

• Noordelijk deel van de Weeresteinstraat; ook beperkte hoeveelheden water op straat, welke 

voornamelijk zal ontstaan aan de kant van de weg, op fietspad en/of op het trottoir en niet direct tot 

overlast aanleiding zal geven. 

• Omgeving Prinses Beatrixlaan, Jonkheer Mockkade en bedrijventerrein; hier is meer water op straat 

berekend tot een hoogte van ca. 0,20 m. De oorzaken liggen onder meer bij een relatief laag 

straatpeil, kleine diameters van de bestaande riolen en veel aangesloten oppervlak. De 

berekeningsresultaten worden bevestigd door de praktijk met wateroverlast in o.a. de Marconistraat 

en de Jonkheer Mockkade. Ook hier zullen maatregelen moeten worden genomen. 

• Gebied ten westen van de Weeresteinstraat (Michiel de Ruyterstraat – Burgermeester van 

Niekerklaan e.o.); hier is meer water op straat berekend tot een hoogte van ca. 0,15 m. De oorzaak 

ligt voornamelijk bij een relatief laag straatpeil, waardoor er weinig drooglegging is. Hoewel ook de 
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woningen betrekkelijk laag liggen zijn er momenteel bij de gemeente geen problemen bekend met 

water op straat. 

 

Figuur 1: Resultaat “water op straat” bestaande situatie 2009 bij bui08 
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• Delen van de Zanderijpolder, met name bij de Parallelweg langs het spoor (spoorsloot) en de 2
de

 

Loosterweg. Door de aanwezigheid van sloten nabij al deze locaties met berekend “water op straat” 

zal dit naar verwachting niet tot overlast leiden en worden hiervoor geen maatregelen voorgesteld. 

• Horst ten Daallaan, het “water op straat” van het gemengde riool is het gevolg van het lage straatpeil 

(lager dan de drempel hoogte van de nabij gelegen overstort Weerlaan). Knevelen van de putdeksels 

voorkomt uittredend afvalwater bij de inspectieputten, maar via de kolken en kolkaansluitingen is een 

beperkte hoeveelheid water op straat niet te voorkomen!  

• In het gescheiden stelsel van de Voltstraat zijn in de praktijk problemen bekend met water op straat. 

Mogelijk is de capaciteit van hemelwaterriool te gering. Bij vervanging kan een grotere diameter 

misschien uitkomst bieden. 

 

3.2 Aanpassen hoogte overstortdrempel zonder gevolgen met ‘water op straat” 

Op grond van de bovenstaande resultaten “water op straat” kan de overstortdrempel van overstort 500015, 

Derde Loosterweg, worden verhoogd van NAP -0,45 m naar keurhoogte NAP -0,35 m zonder dat dit  

hydraulische gevolgen heeft voor het rioolstelsel van de derde Loosterweg. Niet duidelijk is of dit ook 

fysiek mogelijk is. Het gemaal staat op het punt te worden gerenoveerd. Als er voldoende hoogte 

beschikbaar is kan de drempelverhoging met de renovatie worden meegenomen. 

 

De overstort 300088 Van Vlietstraat zou kunnen worden verlaagd van NAP – 0,05 m naar NAP -0,20 m 

voor het beperken van “water op straat” in de omgeving Weeresteinstraat. Omdat deze overstort op een 

kopsloot loost met een slechte afvoer, wordt afgezien van het verlagen van de overstortdrempel. 

 

3.3 Aanpassen alle overstorten naar de keur hoogte. 

Door HHR zijn de minimale overstorthoogtes vastgesteld op basis van de volgende regels: 

• Voor boezem   standaard -0,35 m NAP 

• Voor polder watergangen T=10+10 (T= waterpeil bij herhalingstijd 1x in de 10 jaar + 0,10 m)  

 

Dit betekent, dat bij een groot aantal overstorten de overstortdrempel moet worden verhoogd. In Tabel 8 is 

een overzicht gegeven van de noodzakelijke verhoging van de overstortdrempel:. 

 

Tabel 8: Overzicht overstorten met nieuwe drempelhoogte volgens keur 

Overstort Omschrijving huidig drempelpeil 

nr.  drempelpeil (T=10+10) 

  m t.o.v. NAP m t.o.v. NAP  

100023 Singel -1,10 -0,97 

100692 Abellalaan -1,15 -0,97 

109104 Divonalaan (gerealiseerd) -1,15 -0,97 

200193 v.d. Maasdamlaan -1,50 -1,36 

200396 Valckslootlaan -1,50 -1,36 

300001 Weeresteinstraat -0,35 * -0,35 

300127 Weerlaan -0,42 * -0,35 

300265 v.d. Endelaan -0,43 * -0,35 

20 Parklaan -0,43 * -0,35 

400013 Tweede Loosterweg -0,45 * -0,35 

400096 Wilhelminalaan -0,42 * -0,35 

* Standaard drempelhoogte boezem: -0,35 m NAP 
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Het verhogen van de overstortdrempels heeft nadelige gevolgen voor de hydraulische afvoercapaciteit met 

eerder en een grotere hoeveelheid “water op straat”. Onderzocht is wat het effect is van de hogere 

overstort drempels op de hydraulische afvoercapaciteit van de gemengde rioolstelsels. 

De resultaten blijkt, dat met name de situatie verslechtert rond de Omgeving Prinses Beatrixlaan, Jonkheer 

Mockkade, bedrijventerrein en het gebied ten westen van de Weeresteinstraat (Michiel de Ruyterstraat – 

Burgermeester van Niekerklaan e.o.). 

 

3.4 Aanvullende maatregelen bij verhogen drempels tot keurhoogte 

Voor twee locaties zijn aanvullende maatregelen voor het verbeteren van de hydraulische afvoercapaciteit 

voorgesteld: 

1. Maatregelen omgeving Prinses Margrietplantsoen, Ernst Casemirlaan en de Prinses Beatrixlaan In 

deze straten is in de afgelopen jaren de riolering vervangen en/of gerelined. .Mogelijke maatregel is 

de aanleg van een parallelriool met diameter ø600 mm in de het prinses Margriet plantsoen met 

afschot richting Eikenlaan Daarnaast zal in de nabije toekomst op het bedrijventerrein vergaand 

worden afgekoppeld waardoor de riolering wordt ontlast. 

Deze maatregel is schematisch aangegeven in Figuur 2. 

 

Figuur 2: Vergroten afvoercapaciteit omgeving Prinses Magrietplantsoen  
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2. Vervangen van het bestaande riool in de Weeresteinstraat en de Maerten Trompstraat in een grotere 

diameter ø800 mm met afschot richting Vosselaan. Deze maatregel meenemen in het 

rioleringsontwerp bij de reconstructie van de N208 

Deze maatregel is schematisch aangegeven in Figuur 3. 

 

Figuur 3: Vergroten afvoercapaciteit vanaf de Maerten Trompstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zal het verhogen van de overstortdrempel bij de v.d. Endelaan gevolgen hebben voor het 

gebied ‘Onder de Toren’ en de Kerkstraat. De stijghoogte in de riolering is hoog en dit komt tot uiting in het 

onderlopen van de parkeerplaatsen achter de woningen. Bij de gemeente is één enkel geval bekend dat 

ook de tuinen en schuren onder water raakten. Hier zullen aanvullende maatregelen nodig zijn zoals 

afkoppelen van de kolken en knevelen van de putdeksels gemengd riool. 

 



 DHV B.V. 

 

Gemeente Hillegom/Basis Rioleringsplan Hillegom 2009 24 november 2009, versie 1 

WA-LZ20090124 - 15 - 

Met deze wijzigingen is een nieuwe hydraulische berekening gemaakt; de resultaten zijn grafisch 

gepresenteerd in Figuur 4. In Figuur 5 zijn de verschillen aangegeven tussen het “water op straat” in de 

bestaande situatie en de situatie met overstortdrempels op keurhoogte en de twee voorgestelde 

vergrotingen van de hydraulische afvoercapaciteit. 

 

Figuur 4: toekomstige situatie, drempels op keurhoogte en 2x vergroting afvoercapaciteit 
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Hierin is een lichte toename te zien in de zuidelijke gebieden van Elsbroek en in de Zanderijpolder tot 

maximaal ca. 0,03 m, maar ook een duidelijke afname rond de Prinses Beatrixlaan en het gebied ten 

westen van de Weeresteinstraat tot maximaal 0,10 m. 

 

Figuur 5: Afname en toename “water op straat”na maatregelen  
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4 VUILEMISSIE UIT DE GEMENGDE RIOOLSTELSELS 

4.1 Inleiding 

De nieuwe emissieberekening is gemaakt voor de twee volgende situaties: 

1. Bestaande situatie 2009. 

2. Situatie 2009 met alle overstorten op hoogte keur + de twee voorgestelde rioolvergrotingen. 

De resultaten van de vuilemissieberekeningen zijn samengevat in de als Tabel 9 en Tabel 10 toegevoegd.  

 

 

4.2 Vuilemissie bestaande situatie 2009 

De vuilemissie van de bestaande situatie wijkt enigszins af van de vorige berekeningen als het gevolg van 

de doorgevoerde wijzigingen in het rioleringsmodel, opnieuw geïnventariseerd verhard oppervlak, de juiste 

pompcapaciteiten en de revisiegegevens van de randvoorzieningen.  

Het rioolstelsel voldoet overigens reeds ruimschoots aan de eenduidige basisinspanning. De berekende 

vuilemissie jaarvracht is 79% van de BI en de piekvrachten 1x per 1 jaar en 1x per 2 jaar 60% 

respectievelijk 70%.  

 

 

4.3 Vuilemissie met maatregelen keur en afvoercapaciteit  

Door het verhogen van de overstortdrempels en de voorgestelde maatregelen aan de riolering neemt de 

vuilemissie jaarvracht verder af tot 75% van de toelaatbare vuilemissie eenduidige basisinspanning. 

Uit de berekening blijkt, dat het overstortend volume via de BBB Trompenburg is toegenomen ten opzichte 

van de bestaande situatie 2009. Dit komt, omdat door het verhogen tot de keur hoogte van drempel BBL 

Valckslootlaan van NAP -1,50 m tot NAP -1,36 m, deze drempel nu 0,09 m hoger komt te liggen dan die 

van Trompenburg met NAP -1,45 m. 

 

Het aangesloten verharde oppervlak op de gemengde riolering bedraagt op dit moment 121,79 ha (In dit 

oppervlak is het in 2009 af te koppelen oppervlak in de Derde Loosterweg a 1,50 ha reeds in mindering 

gebracht). Nog niet in mindering gebracht zijn de nog onzekere afkoppelprojecten N208 en Zorgcentrum. 

Dit betekent, dat de vuilemissie in de toekomst nog verder zal afnemen in vergelijking met de nu 

uitgevoerde berekeningen. 
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Tabel 9: Samenvatting resultaten vuilemissieberekening bestaande situatie 2009 
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Tabel 10: Samenvatting resultaten vuilemissieberekening situatie 2009 met drempel verhoging tot keur en 2x vergroting afvoercapaciteit 

 
 



 DHV B.V. 

 

Gemeente Hillegom/Basis Rioleringsplan Hillegom 2009 24 november 2009, versie 1 

WA-LZ20090124 - 20 - 

5 TOETSING WATERKWALITEITSSPOOR 

5.1 Waterkwaliteitstoets situatie 2009 met maatregelen 

Door het HHR is op basis van de resultaten van de vuilemissieberekening Tabel 10: Samenvatting 

resultaten vuilemissieberekening situatie 2009 met drempel verhoging tot keur en 2x vergroting 

afvoercapaciteit een Waterkwalitietstoets Hillegom uitgevoerd. 

 

Uit de voorlopige resultaten bleek, dat het oppervlaktewater direct achter overstort 300127 aan de 

Weerlaan een knelpunt vormt en niet voldoet aan de norm.  

Om een indicatie te hebben van de omvang van het knelpunt is een aanvullende indicatieve berekening 

uitgevoerd waaruit blijkt dat de emissie met circa 20% gereduceerd zou moeten worden om binnen de 

grenswaardes te blijven.  

 

Deze resultaten zijn teruggekoppeld aan de gemeente en DHV, waarna door DHV een verdere 

optimalisatie is uitgewerkt en doorgerekend, waarbij de benodigde reductie van de vuilemissie via de 

overstort aan de Weerlaan wordt bereikt. 

 

 

5.2 Optimalisatie reductie vuilemissie overstort Weerlaan t.b.v. Waterkwaliteitsspoor 

De twee belangrijkste overstorten van het stuwgebied Parklaan (met randvoorziening) en Weerlaan 

hebben dezelfde drempelhoogte op NAP -0,35 m en lozen beide op boezemwater. Door de 

overstortdrempel met 0,05 m te verhogen, zal via de overstort Parklaan met BBL meer voorbezonken 

afvalwater worden overgestort, terwijl het overstortend volume via de overstort Weerlaan aanmerkelijk 

afneemt.  

Het verhogen van de overstortdrempel heeft naast de toename van het overstortend volume Parklaan ook 

nadelige invloed op de hydraulische afvoercapaciteit. Door het verhogen van de drempel loopt de druklijn  

met 0,05 m verder op met eerder kans op “water op straat” tot gevolg. 

 

Om de nadelige effecten van het verhogen van de overstortdrempel teniet te doen zal in de omgeving van 

de N208 1,91 ha verhard oppervlak moeten worden afgekoppeld. Dit kan samengaan met de reconstructie 

van de N208 (deel Weeresteinstraat) en de voorgenomen rioolvervanging in de Pastoorslaan.  

 

De maatregelen voor het optimaliseren van de vuilemissie zijn: 

• Verhogen van de overstortdrempel Weerlaan met 0,05 m tot NAP -0,30 m 

• afkoppelen 1,91 ha in kader van reconstructie N208 en rioolvervanging Pastoorslaan  
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Tabel 11: Vuilemissieberekening optimalisatie Weerlaan met verhogen overstortdrempel Weerlaan met 0,05 m tot NAP -0,30 m + afkoppelen 1,91 

ha 
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Tabel 12: Verschil in % tussen vuilemissieberekening optimalisatie Weerlaan en tabel 10 van bestaande situatie met maatregelen 
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5.3 Waterkwaliteitstoetsing geoptimaliseerde situatie Weerlaan 

Aan de hand van de resultaten vuilemissieberekening tabel 11 van de geoptimaliseerde situatie voor de 

Weerlaan heeft HHR een waterkwaliteitstoetsing uitgevoerd. Uit de resultaten van deze toetsing blijken er 

geen knelpunten meer te zijn en wordt voldaan aan het waterkwaliteitsspoor. 

 



 DHV B.V. 

 

Gemeente Hillegom/Basis Rioleringsplan Hillegom 2009 24 november 2009, versie 1 

WA-LZ20090124 - 24 - 

6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Voor het BRP 2009 is een nieuw rioleringsmodel opgezet op basis van het Rioleringsbeheer, waarin de 

laatste revisie gegevens zijn verwerkt. Ook het op de riolering aangesloten verhard oppervlak is opnieuw 

bepaald aan de hand van de GBKN van de gemeente en een locale na controle. 

 

In de afgelopen plan periode is 9,52 ha verhard oppervlak afgekoppeld van de gemengde rioolstelsels. 

Samen met de aanleg van 3 randvoorzieningen achter de overstorten en het realiseren van het 

stuwgebied voldoen de gemengde rioolstelsels ruim aan de basisinspanning. De berekende vuilemissie 

jaarvracht is 79% van de BI en de piekvrachten 1x per 1 jaar en 1x per 2 jaar 60% respectievelijk 70%.  

 

Door HHR zijn de minimale drempelhoogtes vastgesteld. Dit betekent, dat bij een groot aantal overstorten 

de overstortdrempel moet worden verhoogd. Dit heeft gevolgen voor de hydraulische afvoercapaciteit.  

Ter compensatie zullen de volgende maatregelen moeten worden genomen om de hydraulische 

afvoercapaciteit van het stelsel te verhogen: 

• de aanleg van een parallelriool met diameter ø600 mm in de het prinses Margriet plantsoen met 

afschot richting Eikenlaan. 

• Vervangen van het bestaande riool in de Weeresteinstraat en de Maerten Trompstraat in een grotere 

diameter ø800 mm met afschot richting Vosselaan. Deze maatregel meenemen in het 

rioleringsontwerp bij de reconstructie van de N208. 

 

Uit de waterkwaliteitstoetsing door het HHR blijkt het oppervlaktewater direct achter de overstort 300127 

Weerlaan niet te voldoen. Om dit knelpunt op te heffen is een optimalisatie uitgewerkt, resulterend in de 

volgende aanvullende maatregelen: 

• Verhogen van de overstortdrempel Weerlaan met 0,05 m tot NAP -0,30 m. 

• afkoppelen 1,91 ha in kader van reconstructie N208 en rioolvervanging Pastoorslaan. 

Met deze aanvullende maatregelen is een nieuwe waterkwaliteitstoetsing uitgevoerd. Uit de resultaten van 

deze toetsing blijken er geen knelpunten meer te zijn en wordt ook voldaan aan het waterkwaliteitsspoor. 

 

Tabel 13: Maatregelen overzicht BRP 
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BIJLAGE 1 Kenmerkenbladen 2009 en 2015 
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BIJLAGE 2 Schematisch overzicht riolering 

Figuur B2-1: Schematische weergave structuur stelsels Hillegom  

Voor gegevens zie kenmerkenbladen 
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Figuur B2-2: Overzicht locaties overstorten met nummer en diameter van de leidingen 

 

 

 

 

 



 DHV B.V. 

 

 

Gemeente Hillegom/Basis Rioleringsplan Hillegom 2009 bijlage 3 

WA-LZ20090124 - 1 - 

BIJLAGE 3 Overzicht aangesloten verharde oppervlakken 

 

 

 

 

 

Legenda overzichtstekening verharde oppervlakken 
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BIJLAGE 4 Overzicht drukrioleringsystemen en aansluitingenpunten 
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BIJLAGE 5 Berging en bergingsverlies 

De bergingshoogte kromme van de belangrijkste gemengde stelsels is hieronder gegeven. 

In het figuur van bijlage 5 is de dwa-vulling en de verlorenberging grafisch gepresenteerd. 

 

District 10: Elsbroek 

 
 

 

 

District 20: Vosselaan 
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District 30: stuwgebied 

 
 

 

 

 

District 40: zanderijpolder 
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Overzicht dwa-vulling en bergingsverlies na langdurige droogweerperiode; (in waterdiepte in m) 

 

 

 


