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1 Inleiding 

Met de geplande herprofilering van de voormalige kleiputten te Terhagen Rumst wordt 
de hydrografie van het gebied herschikt en worden wijzigingen aangebracht aan het 
afwateringstelsel. Daar waar in de huidige toestand het afwateringstelsel louter zorgt 
voor evacuatie van overtollig water wordt in een voorliggend ontwerp aanvullende 
ecohydrologische functies toegekend aan de waterpartijen. Hiervoor moet een nieuw 
overstromingsveilig in- en uitwateringssysteem worden ontworpen. 

Voor het ontwerp van een overstromingsveilige uitwatering worden a.d.h.v. een 
hydrologische berekening de verwachten afstromingsdebieten en -volumes begroot in 
functie van de terugkeerperiode. Een modelberekening zorgt voor de begroting van de 
maximale afwateringscapaciteit.   

Hieruit volgen aanbevelingen over het te hanteren buffervolume als wachtboezem 
opwaarts van de uitwatering.  

In voorliggende opdracht worden hiervoor volgende onderzoekstaken gesteld:  

• Opmaak van een waterbalansmodel voor de begroting van de afvoer van de 
deelgebieden in het studiegebied. 

• Voorstel en dimensionering van de uitwatering naar de Rupel en het nodige 
buffervolume voor een overstromingsveilige inrichting van de verondieping  

• Voorstel en dimensionering van een tap voor inlaat van Rupelwater ingeval 
van watertekorten  
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2 Wijziging hydrografie 

Door het verondiepen van de voormalige kleiputten wordt drastisch ingegrepen in de 
afwatering. Het reliëf en de hydrografie van het gebied wordt integraal gewijzigd.  

Een gedetailleerde beschrijving van de huidige afwatering wordt beschreven in IMDC 
(2019a). De afwatering van het westelijk deel van het projectgebied wordt verzameld in 
de langwerpige vijvers ten noorden van de Kapelstraat. De vijvers storten over in een 
ondergrondse, metalen leiding die ten zuiden van de Kapelstraat aansluit op de riolering 
in de voormalige Kil Landuyt-Van Der Planken. Opwaarts van de Kapelstraat wordt de 
afvoer van de zone “Vijvers Ceuppens” mee in de ondergrondse metalen leiding gestort.  

Er werd sedert de opvulling van de zone (’80) geen onderhoud uitgevoerd van de 
afwatering naar de Rupel. Metingen van de waterstandsfluctuaties in de vijver opwaarts 
van de Kapelstraat wezen op een zeer beperkte afvoercapaciteit van de huidige 
uitwatering (IMDC, 2019a). Gelet op de onderverdeling van het geaccidenteerd terrein in 
stortvakken met beperkt reliëf en dense begroeiing werden er in het verleden geen 
problemen gemeld van wateroverlast, ondanks het ontbreken van onderhoud aan het 
afwateringsstelsel.  

2.1 Ontwerpplan 

In het ontwerp wordt de metalen leiding van Kapelstraat tot riolering in de voormalige 
Kil Landuyt-Van Der Planken opgebroken en vervangen door een open wateroppervlak 
in een “eco-corridor” (Figuur 2-1 en Figuur 2-2).  

De eco-corridor kruist de riolering in de Kil Landuyt-Van Der Planke. In opdracht van de 
Provincie Antwerpen werd een camera inspectie uitgevoerd. Hieruit volgde de potentie 
voor het gebruik van de oostelijke tak van de riolering als bestendiging van de 
uitwatering in het nieuwe ontwerp. De dimensie en mogelijkheden voor uitwatering in 
ontwerpfase worden begroot in de Hydraulische analyse - sectie 3.3.  

Het streefpeil van de eco-corridor bedraagt 5.0 mTAW. De eco-corridor maakt in de 
langsrichting verbinding met een amfibiepoel met hetzelfde streefpeil, en wordt onder 
de Kapelstraat verbonden met de bestaande langwerpige vijver. Gelet op de omvang van 
de voorziene grondwerken wordt verwacht dat de waterpartij opnieuw moet worden 
ontgraven. Via de vijver maakt de eco-corridor verbinding met de vijvers van Ceuppens. 
Zodoende wordt een aaneengesloten wateroppervlak gecreëerd opwaarts van de 
uitwatering. Deze dient als wachtboezem voor de overstort van de eco-corridor naar de 
Rupel.  
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2.2 Voorstel van uitwatering 

Overtollig water wordt via een overlaat met kruinhoogte 5.0 mTAW overgestort naar 
een stortbak, aan te sluiten op knooppunt “BOS1” (zie Figuur 3-7)  in de oostelijke tak 
van riolering. De nodige overstortbreedte wordt begroot in sectie 3.3.3.  

De overstortbak wordt voorzien van een hellend vuilrooster met breedte ± 1 m, 
aangesloten op een horizontaal looprooster.  

De waterpartij ten noorden van de Kapelstraat vervult een belangrijke functie in zowel 
de afwatering van overtollig water als voor voeding bij droogte. Gelet op de 
getijdewerking op de Rupel kan slechts gravitair worden geloosd bij een waterstand 
onder het peil van de eco-corridor (streefpeil van 5.0 mTAW, te vermeerderen met 
maximale marge voor buffering +- 0.5 m) . Bij deze intermitterende werking van de lozing 
is de aanleg van een buffer noodzakelijk in directe verbinding van de uitwatering. 
Zodoende kan in deze wachtboezem een maximum volume worden gestockeerd en snel 
naar de uitwatering worden gestuurd bij lager peil op de Rupel.  

In het ontwerp wordt op basis van de beschikbare oppervlakte, aanvoer van 
bovenstrooms debiet en de maximale doorvoercapaciteit de nodige bufferhoogte in de 
wachtboezem berekend.  

Ten noorden van de Kapelstraat voorziet het ontwerp in een herprofilering van het 
terrein met een afwisseling van terrassen en steile hellingen tot 20 %. De thalweg in de 
“valleien” tussen de terrassen verloopt in cascades met vlakke zones afgewisseld met 
een denivellering tussen de terrassen van telkens om en bij 1 m.  

Het vlakke deel van de thalweg is geschikt als inrichting van wadi’s voor infiltratie van de 
beschikbare afstroming. Bij hoge neerslagintensiteiten kunnen deze wadi’s worden 
gebruikt als extra buffer.  

 

2.3 Voorstel van inwatering 

In de ontworpen verondieping wordt de opslag van grondwater tijdens periode van 
neerslagoverschot voor vrijgave tijdens droogteperiodes laag ingeschat:  

• De oppervlakte van het stroomgebied afwaterend naar de eco-corridor en 
aangesloten waterpartijen bedraagt minder dan 1 km²; 

• Door de noodzakelijke afdekking met een ondoordringbare laag van huisvuil 
en asbeststort is er slechts een beperkte dikte van de onverzadigde zone voor 
opslag van grondwater; 

• De steile hellingen en diep ingesneden valleien leidt tot een snelle drainage 
van de plateaus en lage tijdsconstante voor lediging van de 
grondwaterreserves. 

Bij langdurige droogte zal de waterstand dalen als gevolg van evapotranspiratie en 
laterale grondwaterstroming. Voor vulling bij watertekorten in de eco-corridor en 
aangesloten waterpartijen wordt daarom een tap voorzien van Rupelwater.  

In de eco-corridor wordt een gedeelte als habitat voor de otter ingericht en een hoger 
gelegen gedeelte als habitat voor de rugstreeppad en kamsalamander. Het licht brakke 
water van de Rupel zal via de hoofdwaterloop (habitat otter) ingelaten worden en wordt 
gescheiden van de amfibiepoelen die gevoelig zijn voor brakke condities.  
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Bij opening van de inlaat is het de ambitie om gravitair en autonoom water in te laten tot 
voldoende vulling. In sectie 3.3.3 wordt een begroting gemaakt van de duur van de inlaat 
aan de hand van een gemiddeld doodtij-springtijcyclus.  

2.4 Interferentie zuiveringsinfrastructuur 

De oostelijke tak van riolering in de voormalige Kil Landuyt-Van Der Planken voert thans 
geen regenwater af van wegenis of gebouwen.  

In opdracht van de gemeente Rumst werd door de intercommunale IGEAN een 
ontwerpplan opgemaakt voor afkoppeling van de RWA in delen van de Kapelstraat en 
Pompstraat. Voor afvoer naar de Rupel wordt op de RWA leiding een bufferbekken 
ontworpen met afmetingen met bodempeil 5.0 mTAW en oppervlakte 145 m² (dossier 
RUM004.03 - Grondplan ontwerp ). De lozing van dit bufferbekken wordt voorzien met 
een leiding met diameter 125 mm en BOK 5.0 mTAW. In geval van overvulling wordt een 
noodoverlaat voorzien op hoogte 5.93 mTAW naar mangat “BOS1” in de oostelijke tak 
van riolering in de voormalige Kil Landuyt-Van Der Planken.  
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Figuur 2-1 : Detail van voorontwerp ter hoogte van de eco-corridor (bron : De_ROAD_M2D_voorontwerp_Finaal – grondplan nieuw  dd 09/06/2021)  
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Figuur 2-2 : Voorontwerp eco-corridor (bron : De_ROAD_M2D_voorontwerp_Finaal – grondplan nieuw   dd 09/06/2021)  
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3 Analyse van de waterhuishouding 

In de analyse van de waterhuishouding wordt een antwoord geformuleerd op de 
volgende onderzoeksvragen:  

1. Wat is de afvoercapaciteit van de huidige afwatering bij een gemiddelde 
getijdegolf in de Rupel en in geval van stormtij?  
Door het hergebruik van de bestaande leiding in de voormalige Kil Landuyt-Van 
Der Planken wordt er reeds een bovengrens opgelegd aan de afvoercapaciteit 
van de uitwatering. De capaciteit van de bestaande afvoerleiding wordt in sectie 
3.3.2 begroot. 

2. Hoe kan de huidige afwatering worden uitgebreid met de uitwatering van de 
eco-corridor zonder verlies van capaciteit? In sectie 3.3.3 wordt deze oefening 
herhaald voor de combinatie van bestaande afvoerleiding met de voorgestelde 
uitlaat van de eco-corridor.  

3. Wat zijn de te verwachtte piekafvoeren naar deze uitwatering en wat is de 
nodige oppervlakte van de boezem voor buffering van het volume bij een 
maximaal toegestane bufferhoogte van 0.5 m? Hiervoor wordt een 
hydrologisch model opgebouwd en de piekafvoeren en afgestroomde volumes 
berekend. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van zowel modelinvoer 
als modelconcept van de Sirio software. De software werd ontwikkeld in de 
schoot van het Vlario en het CIW en wordt thans verdeeld door Sumaqua, 
Leuven. De keuze voor Sirio laat toe om op basis van een lange doorgerekende 
tijdsreeks (100 jaar) de vulling en afstroming van de verschillende deelzones te 
kwantificeren. Sinds de lancering in 2017 is de software uitgegroeid tot de 
standaard in Vlaanderen voor eenvoudige waterbalansmodelleringen. Bij 
gebrek aan registraties van afvoeren en waterstanden in het studiegebied zal 
hierbij gebruik worden gemaakt van literatuurgegevens voor de 
invoerparameters. Voor een toetsing van de gehanteerde parameters wordt de 
berekening eerst uitgevoerd voor de huidige toestand (cf. sectie 3.1.2). 
Aangezien er in het verleden geen melding werd gemaakt van overstromingen 
ten noorden van de Kapelstraat wordt hiermee geverifieerd of met de 
gehanteerde parameters geen te conservatieve inschatting wordt gemaakt. 
Vervolgens wordt in sectie 3.1.3 een afstromingsmodel opgebouwd van de 
ontworpen toestand en de te bufferen volumes begroot.  

4. Wat zijn de nodige dimensies voor voldoende inlaat van Rupelwater tijdens 
periodes van watertekorten? Aangezien vulling slechts bij hoog water kan 
plaatsvinden is de potentiële vulling afhankelijk van de fase in de doodtij-
springtij cyclus. De potentiële vulling wordt daarom in sectie 3.3.4 berekend aan 
de hand van een hydrodynamisch model.  

5. Wat is het effect van een waterinlaat op de overstromingsveiligheid? Alhoewel 
het niet de bedoeling is om een permanente niet bewaakte tap van Rupelwater 
uit te voeren kan het risico op een watertap in combinatie met stormtij niet 
worden uitgesloten. Als veiligheidstoets wordt in sectie 3.3.5 het 
overstromingsrisico in deze situatie berekend.  
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3.1 Hydrologische analyse 

3.1.1 Sirio modellering 

Sirio is een conceptueel waterbalans model waarin de afstroming van een oppervlakte 
wordt afgevoerd naar een reservoir. Voor ieder van de oppervlaktes wordt een reservoir 
gedefinieerd. Deze reservoirs kunnen onderling met elkaar in verbinding staan. Voor elk 
van de reservoirs wordt de input van water (o.a. neerslag, opgelegd debiet, input uit 
andere reservoirs) en transport (doorvoer of overstort) berekend voor een 100-jarige 
tijdsreeks. Alle processen uit het model zijn weergegeven in Figuur 3-1. De relevante 
inputparameters voor de huidige studie omvatten:  

• Toevoerende oppervlakte (ha) : de oppervlakte die bijdraagt tot het 
genereren van afstroming; 

• Afstromingscoëfficiënt ( -): het aandeel van de neerslag die op korte termijn (< 
1 dag) omgezet wordt in afstroming. Voor verharde oppervlaktes bedraagt 
deze coëfficiënt standaard 0.9. Voor onverharde oppervlaktes hangt deze af 
van bodemtype, helling en landgebruik (Liu and De Smedt, 2004).  

• Concentratietijd (min) : tijd waarna het volledige stroomgebied bijdraagt aan 
de afstroming. De minimumwaarde in Sirio bedraagt 10 min; 

• Afmeting reservoir: definitie van de relatie tussen waterpeil (mTAW) en 
beschikbare berging (m³) in het reservoir. Dit kan in de software ingegeven 
worden door een lijst met waterpeil (mTAW) en de horizontale 
bergingsoppervlakte (m) of volume (m³) in te geven. Alternatief kan ook een 
rechthoekige dwarsdoorsnede of variabele dwarsdoorsnede gedefinieerd 
worden; 

• Capaciteit tot de overstortdrempel (m³) : Indien deze capaciteit bereikt wordt, 
treedt een overstort in werking naar een volgend gedefinieerd reservoir. De 
capaciteit kan ofwel als parameter opgegeven (bv indien gekende capaciteit 
van hemelwatervoorziening) ofwel berekend worden op basis van een 
combinatie van de afmetingen van het reservoir en een overstortdrempel. In 
het laatste geval wordt het overeenkomstige volume met de 
overstortdrempel automatisch berekend;  

• Doorvoer: definitie van type en details van een doorvoerleiding naar een 
volgend reservoir. Hierbij kunnen zowel pompen, stroming door opening of 
een Q-h verband opgelegd worden. Bij de stroming door een opening wordt 
de Binnen Onderkant (BOK in mTAW) van de leiding opgegeven in combinatie 
met de diameter (m). Een opgelegd Q-h verband legt daarentegen een 
eenduidig doorvoerdebiet bij elke hoogte in het reservoir.  

Als output van het model worden voor ieder van de reservoirs een 100-jarige tijdreeks 
van waterstanden, doorvoerdebieten, infiltratiefluxen en overstortdebieten berekend. 
Aan de hand van een extreme waarden analyse worden deze 100-jarige tijdreeksen van 
modelresultaten verwerkt tot statistische grootheden en weergegeven i.f.v. de 
terugkeerperiode. Voor deze analyse van het afstroomgedrag zijn volgende 
modelresultaten van belang:  

• Maximale waterstanden in de reservoirs; 

• Piekdebieten overstort en doorvoer i.f.v. terugkeerperiode; 
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• Overstort en doorstroomvolumes van de meest afwaartse reservoirs boven 
het maximale uitwateringsdebiet naar de Rupel (onderwerp van hydraulische 
berekening in sectie 3.3); 

 

 

Figuur 3-1 Weergave processen in Sirio model (Wolfs and Willems, 2017)  

 

3.1.2 Afvoeren in de bestaande toestand 

3.1.2.1 Modelopbouw 

In de Sirio berekening voor de bestaande toestand wordt het stroomgebied, afwaterend 
naar de Potgatbeek onderverdeeld in deelstroomgebieden conform de afbakening 
uitgevoerd in studie van de huidige waterhuishouding (IMDC, 2019a). Aan ieder van de 
deelstroomgebieden wordt een oppervlak toegekend en verbonden met een reservoir.  

De geometrie (volumecapaciteit) van de reservoirs komt overeen met de topografie van 
het deelstroomgebied volgens DHM Vlaanderen II (AGIV, 2016) 

De reservoirs worden onderling verbonden door hetzij een open verbinding via een 
verlaging tussen de compartimenten, hetzij onderling verbonden door een overstort 
met uitwatering door de afwaarts gelegen dijk van het compartiment. Een open 
verbinding tussen 2 compartimenten wordt gemodelleerd door het opleggen van een 
relatie tussen doorstroomdebiet en waterstand (Q-h verband). De Q-h verbanden 
werden berekend op basis van de geometrie van de open verbindingen tussen de 
compartimenten.  

De zone 201 wordt niet mee opgenomen in de hydrologische evaluatie.  
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Figuur 3-2 : Voorstelling van deelstroomgebieden (aangepast op basis van IMDC, 2014) 

 

Figuur 3-3 Schematische weergave van opgebouwd conceptueel waterbalansmodel bestaande 
toestand 

 

De afstromingscoëfficiënt is niet gekend voor het studiegebied. Er worden daarom een 
aantal variaties van deze parameter gebruikt en het resultaat van de berekening getoetst 
aan de waarnemingen (of het ontbreken van overstromingen). In de huidige toestand 
werd de oorspronkelijke ondoorlatende ondergrond van de Boomse kleilaag opgevuld 
met relatief goed doorlatende sedimenten. Het reliëf binnen de contouren van de 
deelstroomgebieden is beperkt en eerder geaccidenteerd. In combinatie met de dichte 
begroeiing wordt de afstromingscoëfficiënt in de huidige toestand eerder laag (< 25 %) 
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ingeschat. Dit is in lijn met de gehanteerde afstromingscoëfficiënten in de 
waterhuishoudingsstudie voor het nabijgelegen Molleveld – Terhagen (IMDC, 2019b). De 
berekeningen starten met een afstromingscoëfficiënt van 25 % en worden telkens 
verhoogd met 25 % tot 75 %.  

Voor de onverharde stroomgebieden wordt een conservatieve waarde van 10 minuten 
aangenomen voor de concentratietijd.  

3.1.2.2 Resultaten 

De berekende piekdebieten naar de langwerpige vijver in deelzone 200 worden voor de 
verschillende aangenomen afstromingscoëfficiënten weergegeven in Tabel 3-1. De 
resulterende peilstijgingen in reservoir 200 ten gevolge van deze beperkte doorvoer 
worden weergegeven in Tabel 3-2. Bij een peilstijging tot 5.4mTAW overstroomt de vijver 
in de huidige toestand, wat optreedt bij afstromingscoëfficiënten van meer dan 25 %.  
Aangezien echter nooit melding werd gedaan van enige wateroverlast ten noorden van 
de Kapelstraat is daarom aannemelijk om een afstromingscoëfficiënt van 0.25 te 
beschouwen als bovengrens voor dit type terrein.  

Tabel 3-1 Doorvoordebiet van afwaartse waterpartij (reservoir 200) bij verschillende 
afstromingscoëfficiënten (RC) 

 Debiet (l/s) 

 T100 T50 T25 

Bestaande toestand RC = 0.25 39.2 36.3 34.4 

Bestaande toestand RC = 0.5 51.3 48.3 45.6 

Bestaande toestand RC = 0.75 63.8 56.0 54.9 

 

Tabel 3-2 Peilen in afwaartse waterpartij (reservoir 200) bij verschillende 
afstromingscoëfficiënten (RC) 

 Peil (mTAW) 

 T100 T50 T25 

Bestaande toestand RC = 0.25 5.11 5.01 4.95 

Bestaande toestand RC = 0.5 5.51 5.42 5.32 

Bestaande toestand RC = 0.75 5.93 5.67 5.62 
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3.1.3 Afvoeren in de ontworpen toestand 

3.1.3.1 Modelopbouw 

Op basis van het digitaal hoogtemodel van de ontworpen toestand zijn nieuwe 
afbakeningen gemaakt van de deelstroomgebieden (Figuur 3-5) en de nieuwe 
verbindingen tussen de compartimenten ingevoerd.  

Voor elk van deze deelstroomgebieden worden conservatieve waarden voor de 
afstromingscoëfficiënt toegepast. Voor het vlakke areaal wordt een coëfficiënt van 25 % 
beschouwd, voor de hellingen 75 % en voor de waterpartijen wordt 100 % afstroming 
aangenomen (waterpartijen in deelstroomgebieden 310_ont, 200_ontw en 210_ontw).  

De geometrie van de reservoirs wordt berekend op basis van het DTM ontworpen 
toestand. 

Voor de concentratietijd wordt net zoals het model bestaande toestand een 
conservatieve waarde van 10 min aangenomen.  

Zoals aangegeven in sectie 2.2 kunnen de vlakke zones van de thalweg in de “valleien” 
desgewenst worden ingericht als extra buffer. Er werden daarom twee modelvarianten 
gemaakt voor de ontworpen toestand namelijk:  

• Zonder rekening te houden met buffering in de vlakke gebieden: reservoirs 
zijn verbonden door een lage drempel zonder opstuwing en opwaartse 
buffering.  

• Met buffering in de bovenstroomse ontworpen gebieden: De afvoer van de 
deelstroomgebieden 230_ont, 222_ont en 221_ont wordt opgestuwd door een 
knijpopening met diameter 20 cm. Bij een opstuwing van de knijpleiding van 
meer dan 50 cm wordt de afvoer overgestort naar het afwaartse reservoir. Dit 
concept wordt geïllustreerd in  Figuur 3-5.   

 

Figuur 3-4 Illustratie van concept op opwaarts buffering te creëren (bron : 
nl.urbangreenbluegrids.com)  
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Tabel 3-3 Mogelijke buffering in opwaartse gebieden 

ID Bodempeil (mTAW) 
Beschouwde 

bergingsdiepte 
(m) 

Bergingsvolume (m³) 

230_ont 14.0 0.5 2539 

222_ont 13.0 0.5 2890 

221_ont 10.0 0.5 1482 

 

   

Figuur 3-5 Onderverdeling in deelgebieden afwaterend naar open water - ontworpen toestand 
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Figuur 3-6 Schematische weergave van hydrologie ontworpen toestand (grijze reservoirs kunnen 
ook ingezet worden voor opwaartse berging).   
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3.1.3.2 Resultaten 

De resultaten van Sirio omvatten een statistische analyse van de piekdebieten die 
aangevoerd worden naar de open waterpartijen (eco-corridor, vijvers Cueppens etc) 
(Tabel 3-4). Uit de hydraulische berekening volgt een afvoercapaciteit van de bestaande 
leiding van om en bij 100 l/s over een volledige doodtij-springtijcyclus . In Tabel 3-5 wordt 
het te bufferen volume begroot boven deze afvoercapaciteit. Voor een 
terugkeerperiode van 100 jaar resulteert dit in een te bufferen volume van ca 16 000 m³  
indien de afvoer van de bovenstroomse deelstroomgebieden ongebufferd naar afwaarts 
wordt afgevoerd (scenario zonder buffering) of ca 14 000 indien wel wordt gebufferd in 
de opwaartse deelstroomgebieden.  

Door het inrichten van opwaartse buffers wordt een daling bekomen van de te 
verwachten piekdebieten. 

Tabel 3-4 Berekende maximale debieten (l/s) naar eco-corridor en aangesloten waterpartijen  

 T100 T50 T25 

Ontworpen toestand zonder 
buffering opwaarts 

443 376 357 

Ontworpen toestand met buffering 
opwaarts 

255 234 217 

 

Tabel 3-5 Afvoervolumes (m³) boven een drempel van 100 l/s  

 T100 T50 T25 

Ontworpen toestand zonder 
buffering opwaarts 

16157 12307 8688 

Ontworpen toestand met buffering 
opwaarts 

13683 12319 8484 
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3.2 Beschikbaar bufferingvolume  

Op basis van het aangeleverde ontwerpplan ‘20210310_KPT_Basisplan 
ecopassage_FIN.dwg’ en ontwerp hoogtemodel worden de beschikbare buffervolumes 
berekend voor een maximaal toelaatbare stijging van 60 cm in de eco-corridor en de 
aangesloten waterpartijen opwaarts van de Kapelstraat. De buffering vindt dus plaats 
tussen het streefpeil van 5 mTAW en 5.6 mTAW. De resultaten van deze berekening zijn 
terug te vinden in Tabel 3-9. Hieruit blijkt dat de inzet van vijver Ceuppens ¾ van het 
totale buffervolume uitmaakt. Het totaal beschikbaar buffervolume bedraagt meer dan 
40 000 m³, ruim boven de te bufferen volumes uit Tabel 3-5.  

Tabel 3-6 Beschikbare buffervolumes tussen 5 en 5.6 m TAW.  

 
Opp bij 5 m TAW 

(m²) 
Opp bij 5.6 m 

TAW (m²) 

Buffervolume 
tussen 5 en 5.6 

(m³) 

Eco-corridor 4 197 6 521 3 292 

Vijver opwaarts Kapelstraat 12 087 14 472 8 029 

Vijver Ceuppens 56 698 62 010 35 081 

Totaal   46 403 
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3.3 Hydraulische analyse 

3.3.1 Modelopbouw 

Het hydrodynamische gedrag van de buffering in de vijvers, gecombineerd met de 
hydrologische input en de bestaande afvoerleiding Kil Van De Planken wordt mede 
bepaald door de afwaartse randvoorwaarde (getij afhankelijk peil op de Rupel). Bij 
waterstanden op de Rupel hoger dan de opwaartse peilen aan de afvoerleiding is er geen 
lozing mogelijk. Omwille van dit dynamisch lozingsgedrag in functie van de afwaartse 
randvoorwaarde is een stationaire berekening niet mogelijk. 

Het softwarepakket Infoworks ICM (v11.0), verdeeld door Innovyze (UK), werd gebruikt 
voor de opbouw van een hydraulisch model en de hydraulische berekening van de 
afvoercapaciteit onder de dynamische randvoorwaarden. Het modelnetwerk van 
mangaten en leidingen is opgebouwd vanaf het mangat aan Polder (mangat ‘Bos 1’) tot 
aan de Rupel. De hoogteligging, netwerk en dimensies van de leidingen zijn gebaseerd 
op de gegevens zoals gerapporteerd in de rioolinspectie uitgevoerd door ‘Stijn Van de 
Velde bvba Labo Rioolinspecties’ dd 21/09/2020. Het grondplan en lengteprofiel is 
weergegeven in Figuur 3-7 en Figuur 3-8 . Extra aannames, noodzakelijk voor de integrale 
opbouw van het modelnetwerk worden verder opgelijst in Tabel 3-7.  

Tabel 3-7 Onderdelen van de afvoerleiding vanaf mangat “Bos1” tot monding in de Rupel  

Knoop 
opwaarts 

Knoop 
afwaarts 

Diam [mm] Materiaal 
BOK op 

[m TAW]* 
BOK af 

[m TAW]* 

BOS 1 RWA 7 400 PVC-U 4.1 4.05 

RWA 7 RWA 8 400 PVC-U 4.05 3.90 

RWA 8 RWA 8a 500 Beton 3.90 3.78 

RWA 8a RWA 9 500 Beton 3.78 3.73 

RWA 9 Dijk 2 500* Beton* 3.73 3.44 

Terugslagklep vanaf Dijk 2 500* Beton* 3.44 nvt 

* Aanname omdat er geen gegevens in rioolinspectie zijn teruggevonden. Uniforme helling aangenomen tussen BOS 1 en Dijk 2 voor bepaling de 
BOK’s.  
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Figuur 3-7 : Grondplan hydraulisch model oostelijke streng van de riolering in de voormalige Kil 
Landuyt-Van Der Planken (bestaande afvoerleiding)  

 

Figuur 3-8 : Lengteprofiel oostelijke streng van de riolering in de voormalige Kil Landuyt-Van Der 
Planken  
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Voor de afwaartse rand zijn twee periodes van het getij beschouwd: (i) een extreme 
situatie met stormopzet en (ii) een gemiddelde tijcyclus. Als extreme situatie werd de 
periode van 4 december tot 10 december 2013 in rekening gebracht (Figuur 3-9). Deze 
periode wordt ook benoemd als ‘Sinterklaasstorm 2013’. De periode van 13 tot 27 
december 2020 komt overeen met een gemiddelde doodtij-springtijcyclus zonder 
stormopzet (Figuur 3-10). 

 

 

Figuur 3-9 : Geregistreerde waterpeilen t.h.v. (meetstation Boom Rupelbrug EMT tij/Rupel - BS-
RUP-1095’) op Rupel onder extreme omstandigheden tijdens ‘Sinterklaasstorm’ december 2013 

(bron: waterinfo.be) 

 

 

Figuur 3-10 : Geregistreerde waterpeilen t.h.v. (meetstation Boom Rupelbrug EMT 
tij/Rupel - BS-RUP-1095’) op Rupel onder gemiddelde omstandigheden anno 2020 (bron: 
waterinfo.be) 
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3.3.2 Maximale afvoercapaciteit bestaande leiding 

Voor de bepaling van de maximale afvoercapaciteit van de afvoerleiding wordt geen 
beschouwing gemaakt van de bovenstroomse afvoer en buffering in de waterpartijen. 
Er wordt aan de opwaartse rand (ter hoogte van de eco-corridor) een vast peil opgelegd 
van 5.0 mTAW, overeenkomstig het streefpeil. Bij wijze van gevoeligheidsanalyse wordt 
de berekening van de afvoercapaciteit eveneens uitgevoerd met een vast peil van 4.60 
en 4.80 m TAW.  

De resultaten van de hydraulische berekening voor de verschillende opwaartse 
waterpeilen en voor de 2 beschouwde afwaartse doodtij-springtij cycli worden 
samengevat in Tabel 3-8. Hier wordt het maximale debiet weergegeven (gedurende 15 
minuten) en het gemiddeld debiet over de volledige tijcyclus van 14 dagen.  

Het berekende piekdebiet varieert van 0.211 m³/s bij een opwaarts stuwpeil van 
5.0 mTAW tot 0.165 m³/s bij een lager stuwpeil van 4.6 mTAW. Het maximaal piekdebiet 
daalt telkens 12 % per dalende stap van 20 cm stuwpeil. De keuze van tijcyclus heeft hier 
geen invloed op, van zodra het Rupelpeil onder het stuwpeil zakt wordt een maximale 
afvoer bereikt.  

De gemiddelde afvoer over een tijcyclus is zowel afhankelijk van het stuwpeil als van de 
beschouwde tijcyclus. De gemiddelde afvoer tijdens een gemiddelde tijcyclus is 18 % 
hoger dan tijdens de beschouwde tijcyclus met stormopzet (“Extreme condities”).  

Voor het streefpeil van 5.0 mTAW kan een minimale afvoercapaciteit van 0.131 m³/s 
worden beschouwd.  

Tabel 3-8 Maximale en gemiddelde afvoercapaciteit 

Opwaartse rand 
[m TAW] 

Afwaarts rand 
Rupel 

Maximaal debiet 
[m³/s] 

Gemiddeld debiet over 
tij cyclus [m³/s] 

4.6 
Extreme condities 0.165 0.095 

Normale condities 0.165 0.117 

4.8 
Extreme condities 0.188 0.113 

Normale condities 0.188 0.137 

5 
Extreme condities 0.211 0.131 

Normale condities 0.211 0.158 
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3.3.3 Uitlaatconstructie van eco-corridor naar bestaande leiding 

3.3.3.1 Voorstel 

De afvoer van de geplande eco-corridor en aangesloten waterpartijen kunnen niet 
rechtstreeks aansluiten op de riolering in de voormalige Kil Landuyt-Van Der Planken. Dit 
gebeurt via een overstortconstructie.  De volgende onderdelen worden voorgesteld 
voor een overstortconstructie om de verbinding te realiseren (cf. principeschets in 
Figuur 3-15) :  

• Verlaging van het mangat t.h.v. “BOS1” tot ca. 4.0 mTAW 

• Constructie van een overstortbak rond het verlaagde mangat 

• Bescherming van het mangat tegen drijfvuil met vuilrooster onder helling en 
met verticale spijlen  

• Overstort met kruinpeil op het gewenste streefpeil en voldoende breedte van 
de kruin 

• Looprooster boven het vuilrooster voor periodiek onderhoud 

De gewenste overstortdiepte vanuit de eco-corridor naar de bestaande leiding is bij 
voorkeur lager dan 10 cm. Rekening houdend met een maximaal te verwerken 
piekdebiet van 211 l/s (cf. Tabel 3-8) kan de breedte bepaald worden om de maximale 
overstortdiepte te bereiken aan de hand van volgende formule :  

𝑄 = 𝐶.√𝑔. 𝑏. ℎ
3
2 

Waarbij Q het debiet (m³/s) is, b de overstortbreedte (m), h de overstortdiepte (m), C 
een vaste debietscoëfficiënt (0.85 aangenomen voor berekening), g de valversnelling 
9.81 m/s². Onderstaande Figuur 3-11 toont de breedte in functie van de verwachte 
overstorthoogte. Een minimale overstortbreedte van 3 m wordt berekend. Voor het 
ontwerp wordt een breedte van 6 m voorgesteld. Een typeconstructie voor de overstort 
verbinding wordt voorgesteld in Figuur 3-12 (constructie aanpalend aan het IGEAN RWA 
bezinkingsbekken). Het bestaande mangat voor de uitstroom kan afgegraven worden 
tot een maaiveldhoogte van 4 m TAW. Voor de vulling met gebruik van de afvoerleiding 
vanaf de Rupel tot RWA7 is het noodzakelijk dat er geen andere leidingen op dit tracé 
toekomen dan de eco-corridor (en eventueel de buffer van het IGEAN project). Het is 
niet de bedoeling dat andere RWA stelsels mee worden gevuld.  

 

Figuur 3-11 Overstortbreedte in functie van overstorthoogte voor een debiet van 0.211 m³/s 
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Figuur 3-12 Voorstelling uitstroomconstructie vanaf de eco-corridor naar de bestaande RWA afvoer 
zonder inlaat 

 

3.3.3.2 Hydrodynamische modelberekening  

In deze hydrodynamische modellering worden alle hydraulische componenten in 
rekening gebracht. Het afvoerhydrogam bij een terugkeerperiode van 100 jaar (selectie 
op basis van volume) wordt ingevoerd in de waterpartijen (cf sectie 3.1.3.1). Het 
hydrogram wordt gefaseerd zodat de afvoerpiek samenvalt met het moment van het 
hoogste Rupelpeil tijdens de storm van december 2013.  

Als resultaat van deze simulatie wordt in Figuur 3-13 de evolutie van het waterpeil in de 
eco-corridor weergegeven tijdens de storm. Er wordt een maximale waterstand van 5.37 
mTAW berekend, ruim onder de maximaal vooropgestelde buffermarge van 50 cm tot 
5.5 mTAW. Na de pieken in waterstand op 6 en 7 december daalt de baseline van de 
waterstand gestaag om een quasi volledige lediging te bekomen op 12 december. Op 
deze baseline zijn een aantal kleinere pieken in waterstand waarneembaar. Deze zijn het 
gevolg van vulling van de eco-corridor door de stroomopwaarts gelegen waterpartijen. 
In Figuur 3-14 wordt de cumulatieve instroom naar de waterpartijen weergegeven 
(ecocorridor – vijvers opwaarts Kapelstraat en vijvers Cueppens) alsook de cumulatieve 
uitstroom naar de Rupel. Op 07/12 is het volledige instroomvolume naar de vijvers 
afgestroomd, op 12/12 is het volledige volume uit de vijvers geëvacueerd. 
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Figuur 3-13 Berekende evolutie van het waterpeil in de eco-corridor voor een situatie waarbij de 
Sinterklaasstorm anno 2013 wordt gecombineerd met een bovenstrooms afvoerhydrogram met 

terugkeerperiode van 100 jaar 

 

 

 

Figuur 3-14  Hydrologische input en berekende uitvoer voor de eco-corridor voor een situatie 
waarbij de Sinterklaasstorm anno 2013 wordt gecombineerd met een bovenstrooms 

afvoerhydrogram met terugkeerperiode van 100 jaar 
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3.3.4 Inlaatconstructie van Rupelwater naar eco-corridor 

3.3.4.1 Voorstel 

Bij een onvoldoende hoge waterstand in de eco-corridor en aangesloten waterpartijen 
wordt een tap aanbevolen met Rupelwater voor herstel van de waterstanden. De 
minimale waterstand waarop vulling noodzakelijk wordt geacht is onderwerp van de 
abiotische en esthetische doelstellingen in de verschillende waterpartijen. Hoe dan ook 
wordt een waterhoogte aanbevolen van minimaal 4.8 mTAW.  

In onderstaande Tabel 3-9 worden de oppervlaktes van de waterpartijen weergegeven 
en het overeenkomstig volume bij een niveauverschil van de minimale waterstand van 
4.8 mTAW naar het streefpeil van 5.0 mTAW. De 3 beschouwde waterpartijen zijn 
gerangschikt van inlaat tot vijver Ceuppens en in die volgorde wordt ook het cumulatief 
oppervlak en volume weergegeven. De vijvers van Ceuppens vertegenwoordigen hierin 
3/4 van de totale oppervlakte. Indien de vijvers van Ceuppens bij een waterpeil van om 
en bij 4.8 mTAW in open verbinding staan met de overige waterpartijen moet er 4 maal 
meer water worden ingelaten per cm stijging van het waterpeil in de Eco-corridor en de 
vijver opwaarts van de Kapelstraat. Om de vultijd van deze laatste te beperken wordt 
aanbevolen om de verbinding met de vijvers van Ceuppens niet dieper te ontgraven dan 
4.8 mTAW. Zodoende kan men aanvullen tot 4.8 mTAW zonder het vijvervolume in de 
vijvers van Ceuppens te moeten compenseren. Hierdoor wordt het inlaatvolume beperkt 
tot 1/4 van het in Tabel 3-9 begrootte totaal volume. 

 

Tabel 3-9 Oppervlakte van de waterpartijen en overeenkomstig volume voor een niveauverschil 
van 10 cm 

Waterpartij 
Oppervlakte 

(ha) 

Cumulatieve 
oppervlakte 

(ha) 

Volume per 20 
cm hoogte (m³) 

Cumulatieve 
Volume per 20 

cm hoogte (m³) 

Eco-corridor 0.42 0.42 839 839 

Langwerpige 
vijver opwaarts 

Kapelstraat 
1.21 1.63 

2 417 3 257 

Vijvers Ceuppens 5.67 7.3 11 340 14 596 

 

Voor vulling met Rupelwater wordt de constructie voor de uitwatering aangepast 
(schematische weergave in Figuur 3-15). Er wordt een opening in de terugslagklep aan 
rivierzijde gemaakt.  

T.h.v. de ecocorridor wordt een opening met terugslagklep voorzien in een nieuw te 
bouwen, en af te sluiten mangat.  

De “inlaat vulling eco-corridor” in Figuur 3-12 wordt bij voorkeur voorzien van een 
afsluitklep die slechts bij extreme droogte wordt opengezet. Zodoende wordt de duur 
waarop water van de Rupel ingelaten wordt beperkt.  
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Figuur 3-15 Voorstelling in en uitstroomconstructie vanaf de eco-corridor naar de bestaande RWA 
afvoer 

 

 

3.3.4.2 Hydrodynamische modelberekening 

Voor de vulling van ca. 3000 m³ tijdens een gemiddelde tijcyclus dient men gemiddeld 
meer dan 100 m³/getij (200 m³/dag) in te laten. Het vullen van de eco-corridor kan slechts 
tijdens de hoogwaterperiodes worden uitgevoerd. Het potentieel inlaatvolume wordt 
daarom berekend met het hydrodynamisch model opgebouwd met de ICM software.  

In de eco-corridor wordt een vaste waterstand opgelegd van 5.0 mTAW. Aan rivierzijde 
wordt een gemiddelde doodtij-springtijcyclus opgelegd.  

De simulaties worden herhaald met verschillende diameters (0.1 m, 0.2 m en 0.3 m) van 
een cirkelvormige opening in de terugslagklep aan rivierzijde en inlaat aan de eco-
corridor.  

De cumulatieve instroom naar de eco-corridor bij gemiddelde afwaartse 
randvoorwaarden wordt weergeven in Figuur 3-15. 
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Uit de berekende tijdreeks met inlaatdebieten wordt het totale inlaatvolume berekend 
en gedeeld door het aantal getijden (cf. “Gemiddeld volume over volledige getijcyclus” 
in Tabel 3-10). Hieruit volgt dat een diameter van 10 cm onvoldoende is voor vulling van 
3000 m³ (duur van de vulling is langer dan de beschouwde doodtij-springtijcyclus). Met 
een diameter van 20 cm wordt de gevraagde 3000 m³ net gehaald tijdens de cyclus.  

Het inlaatvolume is logischerwijze verschillend tussen doodtij en springtij. In Tabel 3-10 
wordt het volume bij deze fases van de doodtij-springtijcyclus weergegeven, 
achtereenvolgens “Volume bij Doodtij” en “Volume bij springtij”. De berekende 
inlaatvolumes wijzen op een significant verschil tussen beide fases.  

Ook tijdens springtij is 1 getijdegolf niet voldoende voor vulling van de gevraagde 
3000 m³. Uit Figuur 3-15 leidt men af dat voor een diameter van 20 cm een volume van 
3000 m³ wordt ingelaten in een tijdsperiode van 3 dagen of 6 getijden, nl. 3 getijden vóór 
tot 3 getijden na springtij (dag 1 – dag 4). Voor een diameter van 30 cm wordt dit 
gerealiseerd in een tijdspanne van 4 getijden.  

Tabel 3-10 Resultaten debieten en volumes naar eco-corridor door inlaatstructuur  

Diameter 
(m) 

Gemiddelden over volledige 
getijcyclus van 14 dagen  

 

Springtij (m³) 

Gemiddeld 
volume 

(m³/getij)  
 

Duur voor volume 
van 3000 m³ 

(dagen) 

Maximaal 
debiet (m³/s) 

Max. 
inlaatvolume 

per getijde 
(m³) 

Minimale 
duur van 

vulling 3000 
m³ (dagen) 

0.1 55 > 14 dagen 0.02 162 - 

0.2 207 14 0.08 601 4 

0.3 315 10 0.14 965 2 

 

 

 

Figuur 3-16 Cumulatieve instroom tijdens naar eco-corridor bij vaste opwaartse randvoorwaarde in 
een doodtij- springtijcyclus zonder stormopzet  

 

Springtij Doodtij 
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3.3.5 Combinatie in- en uitlaatconstructie 

Als veiligheidstoets wordt de berekening uit sectie 3.3.2 herhaald met een inlaat (met 
diameter 20 cm) en waarbij de inlaat accidenteel open wordt gelaten tijdens het stormtij 
van 6 december 2013.  

De resultaten van deze berekening worden in Figuur 3-18 weergegeven aan de hand van 
debieten aan de in -en uitlaatconstructie. De resulterende cumulatieve volumes van en 
naar de Rupel worden weergegeven in Figuur 3-17, en het resulterende waterpeil in de 
eco-corridor en aangesloten waterpartijen in Figuur 3-19.  

Het waterpeil in de eco-corridor in Figuur 3-19 wordt ook weergegeven in combinatie 
met de situatie zonder inlaatstructuur (cf. sectie 3.3.3.2). De evolutie van de waterstand 
is vergelijkbaar voor beide situaties. Met de inlaatconstructie wordt telkens een piek met 
hoogte 10 cm toegevoegd aan de waterstand zonder inlaat. Tijdens het moment van 
maximale waterstand (6/12) bedraagt het berekend verschil 5 cm (5.42 mTAW met inlaat 
t.o.v. 5.37 mTAW zonder inlaat). Het maximaal toegelaten peil van 5.5 mTAW wordt niet 
overschreden.  

De lediging van de eco-corridor en aangesloten waterpartijen verloopt gelijkaardig. Ca. 
4 dagen na 6 december wordt het basispeil bereikt.  

Tijdens de stormopzet wordt een grotere inlaat vanuit de Rupel naar de vijvers 
waargenomen (Figuur 3-18).  

 

Figuur 3-17 Cumulatieve volumes tijdens ‘Sinterklaasstorm 2013’ 
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Figuur 3-18 Debieten aan in – en uitlaatstructuur tijdens ‘Sinterklaasstorm 2013’. Negatief = 
stroming in eco-corridor, positief = afvoer naar Rupel 

 

Figuur 3-19 Waterpeil in de eco-corridor tijdens Sinterklaasstorm 2013 
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4 Samenvatting en Conclusies 

Met de verondieping van de kleiputten te Rumst-Terhagen wordt de afwatering van het 
van het projectgebied gewijzigd. Een vertakt netwerk van afvoergrachten en wadi’s 
voert het water van de noordelijk gelegen zones naar een afwaarts gelegen vijverketen 
bestaande uit de vijvers “Cuepens”, een nieuw aan te leggen vijver ten noorden 
Kapelstraat en een nieuw aan te leggen waterpartij “eco-corridor”. Evacuatie van het 
overtollige water uit de eco-corridor wordt vanaf een peil van 5 mTAW via een 6 m brede 
overlaat naar de huidige afvoerleidingen gestort in de voormalige Kil Landuyt-Van Der 
Planken.  

Gelet op de beperkte oppervlakte van het stroomgebied is de bovenstroomse 
wateraanvoer naar de eco-corridor tijdens de zomermaanden beperkt. Voor een stabiele 
waterstand in de eco-corridor een inlaat van Rupelwater voorzien door middel van een 
opening in de terugslagklep aan rivierzijde. Er werd gekozen om de waterstand niet 
verder te laten zakken dan een arbitrair peil van 4.8 mTAW. Voor een snel herstel van de 
waterstand tot het streefpeil van 5 mTAW is een tap nodig van ca. 3000 m³. Om deze op 
een zo kort mogelijke tijd te realiseren wordt deze best uitgevoerd tijdens springtij. De 
berekeningen met het hydrodynamisch model tonen aan dat een opening in de 
terugslagklep met diameter 20 cm voldoende is om de vulling te realiseren in een periode 
van 3 dagen.  

De overstromingsveiligheid van het projectgebied wordt onderzocht, gebruik makend 
van modelberekeningen. De afvoer van de bovenstroomse gebieden en wadi’s wordt 
berekend met behulp van de Sirio software. De werking van de afwaarts gelegen 
vijverketen en afvoercapaciteit van de uitwateringsconstructie werd onderzocht d.m.v. 
een hydrodynamische modellering met de Infoworks ICM software. Hierbij werd het 
afwateringstelsel getest voor zowel extreme bovenafvoeren als hoge waterstanden op 
de Rupel.  

Bij een streefpeil van 5.0 mTAW in de eco-corridor bedraagt het maximale debiet door 
de uitwatering naar de Rupel ca. 200 l/s. Uitgemiddeld over een springtij-doodtij cyclus 
is de gemiddelde afwateringscapaciteit ca. 100 l/s.  

De maximale afvoer van de bovenstroomse gebieden, na buffering in de wadi’s bedraagt 
ca. 250 l/s voor een event met terugkeerperiode van 100 jaar. Het te bufferen volume 
boven de gemiddelde afvoercapaciteit van 100 l/s bedraagt ca. 8 500 m³.  

Het overtollige water moet worden gebufferd in de vijverketen (vijver Cuepens / vijver 
ten noorden Kapelstraat / eco-corridor). Het beschikbare oppervlak voor buffering 
bedraagt tussen 50 000 en 60 000 m³. De buffering van ca. 8 500 m³ veroorzaakt 
hierdoor een beperkte en tijdelijke verhoging van de waterstand in de vijverketen van 
20 cm.  
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