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denhaag.nl/klimaatbestendig
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groene, toekomstbestendige  
en leefbare stad
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2151HV - Vloeistofpompinstallatie verkeersbuis

Klimaatadaptatie

Er is een stresstest extreme regenval uitgevoerd met de volgende voorwaarden:
1. Een extreme regenbui met een hoeveelheid van 70mm kan lokaal geborgen worden.
2. Een extreme regenbui met een hoeveelheid van 100mm richt geen schade aan.

Resultaat:
1. Deze hoeveelheid kan zowel aan de zijde Hubertusduin als aan de zijde Landscheidingsweg  

volledig gebufferd worden in de aanwezige waterkelders.
2. Deze hoeveelheid kan zowel aan de zijde Hubertusduin als aan de zijde Landscheidingsweg  

volledig gebufferd worden in de aanwezige waterkelders.

Duurzaamheid

 De rioolbelasting (capaciteit) wordt gereduceerd door altijd maar één pomp te starten, in plaats
van soms twee tegelijk. Hierdoor wordt een kleiner debiet water op het riool geloosd, waardoor
het stelsel minder belast wordt.

 Er is geen voordeel in energieverbruik te behalen door maatregelen in deze installatie.
 Het aanpassen van de tunnel en de omgeving om het lozen van het deel schoonwater op 

oppervlaktewater mogelijk te maken (‘first flush’) is niet gekozen. Dit is op 15 oktober 2021 
besloten door de Asset Manager, om de volgende redenen:
◦ de tunnel grenst aan het waterwingebied, waardoor vele aanvullende eisen gesteld worden 

om het drinkwater schoon te houden;
◦ de benodigde ingrepen in de tunnel en de omgeving om vuilwater van schoonwater te 

scheiden zijn zeer kostbaar en ingrijpend. Er is in de huidige situatie geen ruimte om de 
benodigde extra kelder-compartimenten te kunnen bereiken;

◦ het is niet mogelijk om te garanderen dat ‘schoonwater’ niet toch vervuild is met vervuiling
door lekkages op het wegdek, waardoor niet al het oppervlaktewater geschikt is om op te 
lozen. De nabijheid van een waterwingebied is hierbij van belang.

Circulariteit

 Al het leidingwerk, e.d. worden hergebruikt, omdat deze nog in zeer goede staat zijn.
 De pompen worden uitgewisseld. Deze zijn niet meer herbruikbaar en worden verantwoord 

afgevoerd en gerecycled.
 De besturingskast moet aangepast worden. Er zal getracht worden om daarvan zo veel mogelijk 

te hergebruiken

Blz. 7 van 11
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Stresstest extreme neerslag

Huidige prestatie

Tunnel is berekend volgens Braak 1x/250 jaar.
Dat is niet meer OK; de regelval is heviger geworden.

Invulling eisen klimaatadaptatie (stress-test)

Rekenen met de waarden uit het document 'Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig'

•  Een regenbui van 70mm moet lokaal gebufferd kunnen worden. Tot een regenbui van 100mm mag geen schade ontstaan.
• Ga uit van een andere neerslagcurve: 70 mm in 1 uur (eens in 100 jaar in 2050 volgens huidig klimaatscenario KNMI/STOWA). Dat is 

ongeveer de Meteo Consult kromme van 1x/1000 jaar. Dit is veel zwaarder dan de reguliere eis van de LTS. 

Blz. 1 van 4



Stresstest Landscheidingsweg

Informatie

Nuttige berging 270m³, maximale inhoud 400m³
2880m² oppervlak afwateren
Afstand tot lozingspunt persleiding 100m, opvoerhoogte 12m
Twee pompen, die samen 120m³/h kunnen doen 
Leidingweerstand is berekend met programma van Flygt ('FLYPS')
Eisen die meegegeven zijn:

• nuttige berging >161m³, 2880m²
• leegpomptijd gehele berging < 1 uur

Uitgangspunt: 2880m² is correct.

Lokaal kunnen bufferen Landscheidingsweg

70mm= 0,07m water met een oppervlakte van 2880m² = 202m³ water < 270m³ nuttige berging.
Zonder pompen kan een zeer zware regenbui volledig gebufferd worden in de waterkelder Landscheidingsweg.

Regenbui zonder schade Landscheidingsweg

100mm= 0,1m water met een oppervlakte van 2880m² = 290m³ water < 400m³ maximale berging.
Zonder pompen kan een maximale regenbui volledig gebufferd worden in de berging. Het niveau zal zonder pompen uitstijgen boven HW, maar de 
kelder loopt niet over. Het is mogelijk dat een alarm HHW gegeven wordt. (Instellingen zodanig maken dat tot 320m³ geen HHW gegenereerd 
wordt.)

Blz. 2 van 4



Resultaat stresstest extreme regenval Landscheidingsweg

Resultaat stresstest regenval: in huidige situatie OK, zelfs zonder werkende pompen.
Aanbeveling: pas de hoogte van het HHW-niveau aan.

Blz. 3 van 4



Hubertusduin

nuttige berging 560m³, maximale inhoud 760m³
1500m² oppervlak afwateren
afstand tot lozingspunt persleiding 100m, opvoerhoogte 3,1m

Het beregende oppervlak is kleiner dan bij de Landscheidingsweg en de kelder is veel groter dan bij de Landscheidingsweg.
De Landscheidingsweg voldoet, dus Hubertusduin ook.

Uitgangspunt: 1500m² is correct.

Stresstest extreme regenval Hubertusduin

Resultaat stresstest regenval: in huidige situatie OK, zelfs zonder werkende pompen.

Blz. 4 van 4
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