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In the Netherlands, on a yearly basis, about 20 flat roofs collapse. The main reasen for this is 
water ponding. The collapse of the flat roof of IKEA Amsterdam building in 2002 due to water 
ponding, led to a number of investigations, studies and measures on the impact of water heights 
on flat roofs. The study of the collapse of the roof of a long building in 1998 provides indications 
that wind might have played an important role. The questions are: "Is wind of influence, and what 
is its significance?" and "What is the water sheet thicknesses that can occur on flat roofs during 
heavy showers?" The results of this MSc thesis are important for structural engineers. 

After several collapses in 2002, the standards for structures have been changed. Nowadays roof 
structures have to be calculated with an amount of rain of 169 mm/h. This amount leads to a 
thickness of a water sheet of about a few millimetres. Such load is of minor importance. On the 
contrary the height of rise of roof drains result in water heights up to I 0 centimetres. Th is 
weight of roof load deforms steel structures. When the increase of the bending-through of a 
beam of the roof exceeds the rise of the water level, a collapse fellows. 

Wind blowing towards building façades results in very complex flow fields around those 
buildings. On the flat roof of a building a so called "separation area" is formed: wind currents 
come off the roof and an area of low pressure is created. Aftera certain distance downwind, the 
flow can reattach the roof. The area downstream of this position is called the "reattachment 
zone". Heavy wind during showers moves rain drops from the separation region to the 
reattachment region. Due to this, the amount of rain falling in the reattachment zone can 
increase toabout 190 mm/h (+ 12%). 

Wind has little grip on the water surface itself. lt depends on grip length and length of time. A 
steady wind of 25 m/s increases the water level up to 13 mm if the wind strikes 40 m over the 
roof with a slope of 1.6 %. The type of roof-covering has no impact. This means that wind moves 
rain water over the top of an incl ined plane to another flow area. As a result, the water load of 
the secend plane becomes higher than normally expected. 

Both phenomena have to be taken into account by structural engineers designing steel structures 
for flat roofs. 
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Gedurende tijd dat ik met mijn master thesis bezig ben geweest, is de titel van mijn onderzoek 
veranderd van 'het gedrag van waterlagen op platte daken onder invloed van wind en afschot' in 
'een oriëntatie op het gedrag van waterlagen op platte daken'. De complexiteit en het aantal 
invloedsfactoren bleken veel groter te zijn, dan te voren door mij werd verondersteld. Ook 
bleek door anderen onderzoek naar het onderwerp nauwelijks te zijn verricht. Ten minste, in 
mijn speurtocht naar relevante informatie, ben ik het niet tegen gekomen. Hierdoor heb ik me 
vaak gevoeld als een zoekende in de woestijn of wel, een dwalende tussen de drie afzonderlijke 
kennisgebieden: bouwfysica, constructietechniek en installatietechniek. 

Mijn afstudeercommissie bestaande 'Uit prof. dr. ir. M.H. de Wit (TU/e), dr. ir. ing. A.W.M. van 
Schijndel (TU/e), dr. ir. B.J.E. Blocken (TU/e) en ir. M.F.A. Derkink (0 & 0 Civieltechnisch 
Advies) zeg ik hartel'ijk dank voor de manier waarop zij mij aangestuurd hebben. Ze hebben allen 
op hun wijze daadwerkelijk bijgedragen aan de inhoud van deze thesis. Soms werd ik hardhandig 
met beide benen op de vloer gezet. Dr. M. Hochstenbach van de faculteit Wiskunde en 
Informatica (TU/e) dank ik voor zijn bereidheid mijn te kort aan numerieke wiskunde aan te 
vullen. I thank em. professor Hirozo lshikawa from the Tokai University for his kindly given 
recommendations by e-mail and his free of charge sent paper about his investigation 'Flow 
Pattern of Rainwater over Roof Surfaces', unfortunately in Japanese language. 

Mijn vrouw Alie en mijn zes kinderen hebben het enorme geduld opgebracht om ruim vier jaar 
lang, mijn geestelijke afwezigheid thuis te accepteren. Mijn ouders dank ik voor hun permanente 
belangstelling over het verloop van de studie. Mijn werkgever Ingenieursburo Vogelvang bv te 
Apeldoorn ben ik erkentelijk voor de mogelijkheid die mij, geboden werd om op 44-jarige leeftijd 
nog te gaan studeren. 

De aanleiding voor deze thesis vormt de instorting van IKEA Amsterdam in 2002. De heren 
Huub Gerritsen en André van Trigt van IKEA Beheer bv verleenden al in 2003 toestemming om 
de onderzoeksresultaten en de foto's van de instorting voor studiedoeleinden te gebruiken. Met 
de heer Herman Kernkamp van Deltares te Delft heb ik voor al bij de start van mijn onderzoek 
per telefoon lange discussies gevoerd. Ook heeft hij studiemateriaal ter beschikking gesteld. De 
heer ir. Hans van der Sluis van CIHR Adviezen bv te Delft heeft de in zijn bezit zijnde 
constructieve normen ter beschikking gesteld alsmede de wateraccumulatieberekening van IKEA 
Amsterdam. NV Schiphol heeft via Deltares toestemming verleend het rapport van WL Delft 
Hydraulics inzake het onderzoek naar de afwatering van landingsbanen te mogen gebruiken. De 
heer ir. Simon Wijte van Adviesbureau Hageman bv te Rijswijk (Z-H) heeft als lid van de 
normcommissie NEN 6702 met mij stevig gebrainstormd over de mogelijke inpassing van de 
onderzoeksresultaten in de constructieve regelgeving. De heer Wybe Westra van Dyka b.v. 
heeft de meetgegevens van de Dyka Vacurain trechter zonder voorbehoud ter beschikking 
gesteld, waar andere fabrikanten weigerden gegevens te verstrekken. Allen heel hartelijk dank. 

Bovenal dank ik God, Die mij het verstand gaf dit alles te mogen doen en Die zegt: "Hoeveel 
beter is het wijsheid te bekomen dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen 
dan zilver!" (Statenvertaling, Spreuken 16: 16). 
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a constante [-] 
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energiegradiënt van de stroming [-] 
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I stoplengte van een regendruppel [m] 
stop 
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n coëfficiënt van Manning [-] 
ne constante [ -] 
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r* regenintensiteit loodrecht op de valrichting [m/s] 
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Xr reattachmentlengte [m] 
zo ruwheidslengte [m] 

A oppervlakte [m2] 
B breedte [m] 
c weerstandscoëfficiënt van De Chézy [-] 
Cw weerstandscoëfficiënt voor wind [-] 
D diameter [m] 
D 'drag'kracht [N] 
DR diameter van de verdieping [m] 
E elasticiteitsmodulus [N/m2

] 

El stijfheid van een dakconstructie [Nm2
] 

F kracht [N] 
Fr getal van Froude [-] 
H hoogte van een gebouw [m] 
I traagheidsmoment [m4] 
L lengte [m] 
p perimeter I natte omtrek [m] 
Q debiet [m3/s] 
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Rh hydraulische straal [m] 
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Op zaterdag 24 augustus 2002 trokken zware regenbuien over Nederland heen. Op diverse 
plaatsen kwam het tot forse uitbarstingen. In Etten-Leur stortte een dak van een zwembad in; in 
Weesp stortten drie daken in; in Uithoorn één en in Amsterdam-Zuidoost bezweek het dak van 
het IKEA warenhuis (zie foto I). Twee weken eerder stortte in Roosendaal het dak van een 
evenementenhal in '·Vooral het schadegeval van IKEA trok veel aandacht in de landelijke pers 2• 

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer stelde het lid Lambrechts (D66) vragen 
aan de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2ie bijlage 2). Op 22 september 2002 
beantwoordde minister Kamp de gestelde vragen, waarin hij aankondigde dat VROM Inspectie 
onderzoek zal, gaan verrichten en waarbij hij de verwachting uitspreekt dat de huidige 
bouwregelgeving op dit punt niet aangepast zal gaan worden (zie bijlage 3). 

IKEA Beheer bv geeft in augustus 2002 direct opdracht aan marktpartijen een uitvoerig 
onderzoek in te stellen naar de oorzaak van deze instorting en een advies te formuleren om dit 
soort calamiteiten in de toekomst te voorkomen. 0 & 0 Civieltechnisch Advies bv te 
Harderwijk en Ingenieursburo Vogelvang bv te Apeldoorn voeren dit onderzoek uit, in 
samenwerking met CIHR Adviezen bv te Delft. Op I I december 2002 wordt het definitieve 
eindrapport van dit onderzoek gepresenteerd. IKEA geeft toestemming om de resultaten van dit 
onderzoek te publiceren, mits er geen organisatorische en zakelijke aspecten naar buiten worden 
gebracht. VROM Inspectie gebruikt dit rapport voor het, door de minister aangekondigde, 
onderzoek. 

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten onderneemt IKEA de volgende acties: 
I. IKEA vraagt de partijen die het onderzoek hebben uitgevoerd te komen met aanbevelingen 

naar aanleiding van dit schadegeval ; 
2. noodafvoersystemen voor de IKEA panden moeten op een regenintensiteit van 750 1/s/ha 

worden gedimensioneerd in plaats van 433 1/s/ha waarmee de toenmalige NEN 6702:200 I 
[I] rekening hield; 

3. bij ingenieursbureau Vogelvang bv wordt de vraag neergelegd welk afschot een dak dient te 
hebben om te voorkomen dat wind regenwater over een hoogste punt van een dak heen 
blaast. 

Ondanks het feit dat gemiddeld jaarlijks ongeveer 20 lichte platte daken instorten 3 leiden de 
instortingen van 2002 pas tot een scala aan activiteiten: 
• diverse symposia worden aan dit onderwerp gewijd (Figi Zeist 8 april 2003; 

Groothandelsgebouw Rotterdam 18 juni 2003; Evenementenhal Gorinchem 26 januari 2006, 
e.d.); 

• vaktijdschriften besteden ruimschoots aandacht aan het verschijnsel ('Bouwen met Staal ' april 
2003; 'Handhaving' februari 2003 ; 'Roofs' o.a. april 2003, juli 2004); 

• Technische Universiteit Eindhoven geeft in december 2003 een rapport 'Wateraccumulatie 
op daken' uit (rapport 0-2003.7); 

1 'Instorting van lichte platte daken'; Onderzoeksrapport 15056/177 VROM Inspectie; februari 2003; pagina 
4 

2 o.a. de Volkskrant van 26 augustus 2002 en de Telegraaf van 27 augustus 2002 
3 'Instorting van lichte platte daken'; Onderzoeksrapport 15056n 77 VROM Inspectie; februari 2003; pagina 

10 
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• VROM rapporteert in februari 2003 de resultaten van het gehouden onderzoek naar 
aanleiding van recente dakinstortingen [2), dat door de Minister aan de Tweede Kamer 
wordt aangeboden; 

• medio 2003 stuurt VROM-Inspectie alle bedrijven in Nederland met meer dan I 0 
werknemers (68.000 stuks) een brief waarin wordt gewaarschuwd voor mogelijke gevaren 
van platte daken en waarin wordt geadviseerd eigen platte daken te controleren 4 ; 

• VROM-Inspectie vraagt alle gemeenten in Nederland de lichte platte daken van openbare 
gebouwen te onderzoeken en uiterlijk I juli 2003 te rapporteren. Uit deze inventarisatie 
blijkt dat bij een responsie van 60%, bij 4.657 publieksgebouwen nader onderzoek 
noodzakelijk is s; 

• VROM-Inspectie ontwikkelt een brochure 'Risicobepaling lichte platte daken' waarmee, door 
een schema te volgen, het mogelijke risico op wateraccumulatie bepaald kan worden; 

• er worden cursussen georganiseerd (Post Academisch Onderwijs PAO en het NEN); 

• NEN 6702:200 I [I] wordt aangevuld met aanvullingsblad A I :2005 waarin het belastinggeval 
regenwater is aangepast, zodat de bepalingsmethode eenduidiger is geworden en aansluit bij 
het geëiste veiligheidsniveau; 

• NPR 6703 [3] wordt ontwikkeld en in 2006 uitgegeven. 

Foto I - Ingestort dak IKEA Amsterdam-Zuidoost op 24 augustus 2002 

4 'Jaarrapportage VROM Inspectie 2003'; pagina 57 
s 'Jaarrapportage VROM Inspectie 2003'; pagina 56 
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De aangepaste regelgeving houdt voor het belastinggeval regenwater, geen rekening met verhang 
van een stromende waterlaag en met de invloed van wind op de waterlaag. Toch heeft zich in 
1998 een schadegeval in Uden voorgedaan, waar het erg aannemelijk is dat wind invloed gehad 
heeft op de instorting. De vraag resteert: "Heeft wind inderdaad invloed gehad en hoe groot was 
die invloed?" 

De auteur van dit afstudeerverslag is sinds 1997 in dienst van Ingenieursburo Vogelvang bv en 
was in 2002 ook verantwoordelijk voor een deel van het IKEA-onderzoek. In deze hoedanigheid 
heeft hij een antwoord geformuleerd op de gestelde vraag van IKEA betreffende de relatie tussen 
wind en dakafschot. Hoewel wel een globaal antwoord op deze vraag gegeven is, bleek de 
complexiteit van deze vraag groter te zijn dan gedacht. Een latent aanwezige en blijvende 
nieuwsgierigheid wat het werkelijke antwoord op de vraag zou zijn, heeft tot het onderwerp van 
deze master thesis geleid. Deze afstudeeropdracht geeft, binnen gestelde beperkingen, een 
antwoord op de vraag hoe waterlagen zich op een plat dak gedragen in relatie met afschot, soort 
dakbedekking en wind. Op basis van deze kennis kunnen maatregelen getroffen worden om de 
kans op het instorten van platte daken ten gevolge van belasting door regenwater te reduceren. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt de probleemstelling nader gedefinieerd. Vanuit historisch 
perspectief wordt ingegaan op de omvang van het probleem 'dakinstortingen door 
wateraccumulatie' in Nederland. De keuze van het afvoersysteem evenals eigenschappen van de 
constructie bepalen voor een groot gedeelte de waterlaagdikte op een dak. Dit hoofdstuk wordt 
ook omschreven hoe de rekenregels voor wateraccumulatie in de constructieve regelgeving zijn 
ingevoerd. Vanuit een praktisch instortingsgeval waar wind een rol gespeeld moet hebben, 
worden de onderzoeksvragen nader geformuleerd. 

In hoofdstuk 3 worden toepassingen op basis van gehouden gegevensonderzoek omschreven. 
Waterlaagdiktes ten gevolge van het doorbuigen van de constructie worden besproken. Op basis 
van gepubliceerde klimaatgegevens wordt een relatie gezocht tussen regen en wind. In 
beschouwende zin wordt gekeken naar windstromingen rond een gebouw en de gevolgen er van 
voor regen. In hoofdstuk 4 worden wiskundige formules afgeleid voor stromingsmodellen. Deze 
modellen worden niet allemaal in deze thesis gebruikt, maar kunnen als basiskennis gebruikt 
worden voor verder onderzoek. 

In hoofdstuk 5 wordt de verzamelde kennis toegepast en worden de resultaten van uitgevoerde 
berekeningen weergegeven. Validatie van het rekenmodel wordt op basis van door derden 
uitgevoerde metingen in hoofdstuk 6 gedaan. Deze thesis wordt afgesloten met discussie, 
conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 7. 
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Vanaf eind zestiger jaren van de vorige eeuw zijn lichte platte dakconstructies steeds belangrijker 
geworden. Vooral voor bedrijfsgebouwen bleken doosvormige gebouwen met een dak van 
geprofileerde staalplaten en een stalen draagconstructie een efficiënte bouwvorm. Vanaf die tijd 
wordt de bouwwereld geconfronteerd met het fenomeen wateraccumulatie. 

Niet alleen uit economische motieven maar ook vanuit vakmanschap, stellen constructeurs er 
over het algemeen een eer in om zo efficiënt mogelijk met constructiemateriaal om te springen. 
Om materiaal te besparen wordt er zodanig ontworpen dat de optredende spanningen zo dicht 
mogelijk bij de toelaatbare liggen. Door verfijndere berekeningsmetheden en betere 
materiaalkennis liggen de ontwerpspanningen dan ook steeds dichter bij de werkelijk optredende 
spanningen. De bouwpraktijk van enkele decennia geleden, waarbij robuuster werd 
geconstrueerd, had als gevolg dat een extra veiligheidsmarge aanwezig was. Deze is er door de 
huidige efficiënte manier van ontwerpen niet meer. Dit hoeft uit oogpunt van veiligheid geen 
probleem te zijn, mits in het ontwerpproces alle relevante belastingen maar in rekening worden 
gebracht en de daadwerkelijke bouw geheel conform het ontwerp plaatsvindt. Dit blijkt in de 
praktijk vaak niet het geval te zijn. 

Gemiddeld storten er in Nederland jaarlijks ongeveer 20 lichte platte daken in. Er bestaat geen 
landelijke registratie van dit soort schadegevallen. VROM heeft in 2002 aan Adviesbureau 
Hageman bv te Rijswijk gevraagd een lijst van bekende schadegevallen op te stellen. Deze lijst is 
in bijlage 4 weergegeven. Naar schatting is dit SO% van het werkelijke aantal gevallen. Van de 
onderzochte gevallen hebben de volgende oorzaken (mede) een rol gespeeld bij de instorting. 

• Onvoldoende afvoercapaciteit en/of niet goed functionerende reguliere afvoeren 80 % 
• Ontbreken van noodafvoeren of onvoldoende/verkeerd geplaatste noodafvoeren 84 % 
• Onvoldoende afschot SS % 
• Te kleine of o rn tbrekende zeeg in liggers 18 % 
• Onvoldoende stijfheid dakconstructie 44 % 
• Onvoldoende sterkte dakconstructie, inclusief verbindingen 21 % 
• Overige gebreken 8 % 

Vrijwel elke calamiteit wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. In meerdere 
gevallen is gebleken dat noodafvoeren op een zodanig niveau op het dak waren aangebracht, dat 
het dak als gevolg van wateraccumulatie al was bezweken, voordat er door de noodafvoeren 
water kon worden afgevoerd. Uit de onderzochte instortingsgevallen blijkt dat meestal geen 
wateraccumulatieberekening is gemaakt. Dit houdt in dat de te verwachten hoeveelheid 
regenwater op het dak niet is berekend en evenmin wat de consequenties daarvan op de 
constructie zijn in termen van doorbuiging en vervorming en de daardoor mogelijk veroorzaakte 
extra toestroming van water. 

6 De meeste informatie van deze paragraaf is overgenomen uit [2] 



2.2 Hemelwaterafvoer 

Document AP.009 rev. 4 
Pagina 5 van 69 

Voor de afvoer van hemelwater van een plat dak zijn twee afzonderlijke systemen aan de orde: 

• reguliere hemelwaterafvoerstelsels met een beperkte afvoercapaciteit; 

• noodafvoeren in de vorm van een overstort of van afvoertrechters met leidingstelsels, 
berekend op de maximaal voorkomende regenintensiteit. 

Alhoewel een noodafvoer het meest bekend is als een overstort in de dakrand (praktijknaam: 
brievenbus, zie foto 2), kan een noodafvoer ook gerealiseerd worden met afvoerleidingen. Wel 
stelt NEN 6702 zware eisen aan leidingstelsels voor noodafvoer. 

Foto 2- Noodoverstort 

Behoort het ontwerp van noodafvoeren tot de verantwoordelijkheid van een constructeur, het 
ontwerp van het reguliere hemelwaterafvoersysteem behoort tot het werk van een installatie
adviseur. Niet bij alle projecten wordt een installatie-adviseur ingeschakeld, zodat het ontwerp 
hiervan ook door bouwkundigen/architecten wordt uitgevoerd of door een installateur. 

Hemelwaterafvoersystemen dienen conform het bouwbesluit te voldoen aan NEN 3215. In deze 
norm is de ontwerp regenintensiteit vastgesteld op 300 1/s/ha. Behalve dat de regenintensiteit in 
deze norm wordt vastgesteld, wordt ook bepaald hoe een hemelwaterafvoerleiding 
gedimensioneerd moet worden. 

Afvoeren zijn naar leidingsysteem in te delen in de volgende concepten. 

• Dakgoten met standleidingen aan de gevel. Dit soort systemen zijn in zich zelf beveiligd tegen 
wateroverlast, omdat de goot gewoon overloopt. Uiteraard moet de achterwand van de 
gootbak (waarmee de goot tegen het gebouw aanzit) voldoende hoger zijn dan de voorzijde, 
anders stroomt het water het gebouw in. Gootsystemen blijven in deze thesis verder buiten 
beschouwing. 

• Overstorten dan wel stadsuitlopen met standleidingen aan de gevel, al dan niet voorzien van 
een vergaarbak. 

• Inpandige hemelwaterafvoeren. 

• Volvullingsysteem, werkend met een gesloten stroming. 

In principe zijn de laatste drie installatieconcepten bruikbaar voor zowel reguliere 
hemelwaterafvoersystemen als voor noodafvoeren. Behalve de bewust gedimensioneerde 
noodoverstort, kan een gevelrand(verlaging) ook als noodoverstort dienst doen. Voor de wijze 
van dimensioneren maakt het niet uit of de leiding deel uit maakt van het reguliere 
hemelwaterafvoersysteem of van een systeem voor noodafvoer. l'n NPR 6703 staat dezelfde 
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berekeningswijze voor leidingen, die ook in NEN 321 5 is omschreven, uiteraard met een hogere 
regenintensiteit. In bijlage 5 is de bepaling van het in rekening te brengen debiet weergegeven. 

Inpandige afvoersystemen zijn noodzakelijk, zodra het dakoppervlak zo groot geworden is, dat 
dakafschot een probleem gaat vormen. Ook vanuit esthetisch oogpunt kan voor inpandige 
systemen gekozen worden. 

Hydraulisch gezien, worden afvoeren naar stromingsprincipe ingedeeld (zie figuur I): 

• overlaatstroming; in onderscheiding met volvullingsystemen wordt dit traditioneel genoemd; 
• stroming onder invloed van een drijfhoogte; 

• volvullingsysteem: bewust ontworpen systeem met kleine diameters dat werkt met volledig 
gevulde leidingen en speciale dakafvoeren, waarmee luchtinsluiting voorkomen wordt . 

• 
stroming onder invloed 

overlaatstroming van drijfhoogte volvullingsysteem 

Figuur I - Hydraulische stromingsprincipes 

2.3 Traditioneel werkend leidingsysteem 

Bij de afvoer van een bepaalde hoeveelheid water door een afvoertrechter zal zich boven de 
ingang van de standleiding een drijfhoogte h instellen. Zie figuur I . Het water stroomt over de 
rand en stroomt verder langs de wand van de standleiding. Een groot gedeelte van de 
instroomopening van de standleiding wordt ingenomen door een centrale luchtkern. De 
stroming is erg onregelmatig, aangezien water onder invloed van de zwaartekracht in de 
standleiding naar beneden valt. Als gevolg hiervan wordt een mengsel gevormd van water en 
kleine luchtbellen. Wordt de af te voeren volumestroom groter dan neemt de drijfhoogte h toe; 
als gevolg hiervan varieert de doorsnede van de centrale luchtkern. De luchtkern bereikt bij 
toenemende drijfhoogte een maximum en neemt vervolgens af om volledig te verdwijnen. Hierbij 
stroomt de standleiding vol en stelt zich een stroming onder invloed van drijfhoogte in 7• 

Bij stroming die zich vanuit een overlaatstroming tot een stroming onder invloed van drijfhoogte 
heeft ontwikkeld, kunnen zich de volgende verschijnselen voor doen. 

• Door de grotere afvoer van water, wordt de drijfhoogte (die voor een volvulling zorgde) 
kleiner. Met andere woorden, er wordt in een korte tijd veel water afgevoerd, waardoor de 
voorwaarde voor het ontstaan van volvulling vervalt en het stelsel weer als overlaatstelsel 
gaat werken. Er ontstaat een intermitterende werking. 

• Door de geheel gevulde standleiding, zuigt de dakafvoer ten gevolge van de zwaartekracht als 
het ware het water van het dak. Indien de dakafvoer niet voor volvullingsystemen is 
ontworpen, zal er snel lucht mee aangezogen worden, met als gevolg dat er geen volledig 
gevuld leidingstelsel meer is. 

7 W .J.H . Scheffer; 'Het ontwerpen van Sanitaire Installaties'; Audet Tijdschriften; geheel herziene druk; 
1991 ; pagina 290, 291 
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Om een traditioneel gedimensioneerd leidingstelsel als volvullingstelsel te laten werken, is er heel 
veel water nodig. Door bewust met kleine diameters en speciale daktrechters te werken, 
worden de voordelen van dit volvullingsysteem optimaal benut. Dit gebeurt bij een 
volvullingsysteem of een zogenaamd u.v.-stelsel. U.V. staat voor het Finse woord: umpi virtaus, 
dat 'gesloten stroming' betekent. Deze systemen worden vaak met fabrikaatsnamen aangeduid: 
Pluvia (Geberit), Vacurain (Dyka), QuickStream (Wavin) en dergelijke. 

Het u.v.-systeem werkt als een drukleidingsysteem, waarbij gebruik gemaakt wordt van de 
beschikbare hoogte tussen de speciale dakafvoer en de uittrede van het systeem waar 
overgegaan wordt op een traditioneel systeem. De intrede vindt plaats in de dakafvoer die 
zodanig is ontworpen dat bij een bepaalde volumestroom, het instromen van lucht met het water 
wordt verhinderd. De middellijnen van de leidingen kunnen klein worden gehouden waardoor 
hogere snelheden ontstaan en de in het systeem aanwezige lucht meegevoerd wordt. Voordat 
het u.v.-systeem in werking treedt, functioneert het als een traditioneel systeem waarbij lucht 
met de waterstroom wordt meegevoerd. De drijfhoogte h zal voornamelijk ontstaan in de 
trechter van de dakafvoer waardoor de waterhoogte op het dak beperkt blijft tot een normaal 
afstroomniveau. Omdat bij de berekende capaciteit sprake is van een volledig gesloten systeem 
waarbij geen lucht via de dakafvoer wordt aangezogen, ontstaat een stabiel stromingsbeeld met 
grote zuigkracht s. 

In figuur 2 wordt het optredende drukverloop in een u.v.-leidingstelsel geïllustreerd. 

u.v. afvoer 
d k 

u.v. leiding 

p 
openbaar riool 

0 

Figuur 2 - Statisch drukverloop in een u.v.-leidingstelsel 

W.J.H. Scheffer; 'Het ontwerpen van Sanitaire Installaties'; Audet Tijdschriften; geheel herziene 
druk; 1991; pagina 299 
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Indien meerdere dakafvoeren aangesloten zijn op dezelfde afvoerleiding, dienen ze allemaal 
zodanig te functioneren dat geen lucht wordt aangezogen. Indien door een slecht gekozen positie 
of de invloed van wind slechts één afvoer niet correct functioneert en lucht aanzuigt, reduceert 
de afvoercapaciteit van het gehele stelsel. Het werkt dan als een traditioneel stelsel maar door 
de kleine diameters is de afvoercapaciteit erg beperkt. 

2.5 Constructieve regelgeving 

Voor de invoering van het bouwbesluit op I oktober 1992 waren de bouwtechnische 
voorschriften opgenomen in gemeentelijke bouwverordeningen. Het merendeel van deze 
verordeningen verwees naar NEN 3850 [4]. Een wateraccumulatieberekening is in N iEN 3850 
indirect voorgeschreven. Het volgende is in deze norm te vinden. 

• Er moet rekening gehouden worden met dakbelasting door, als gevolg van verstopping, met 
water gevulde goten en afvoerleidingen (artikel 2.2.2.7). 

• De gelijkmatig verdeelde belasting die een dak moet kunnen dragen is bepaald op I kN/m2 

maar kan met bepaalde factoren gereduceerd worden tot 0,5 kN/m 2 (artikel 2.2.2.3). Voor 
fabriekshallen en loodsen geldt dat slechts een belasting van 0,5 kN/m 2 in rekening gebracht 
hoeft te worden. (Dit is dus slechts 5 cm water!) 

• Indien de goede afvoer van regenwater verzekerd moet zijn, mag de zakking van de 
dakconstructie in de eindtoestand ten hoogste 0,004 van de overspanning bedragen (artikel 
4.2.2.3.2). 

• De doorbuigingseis hangt samen met de wens te voorkomen dat waterplassen op platte 
daken achterblijven. Een beperking van de doorzakking alleen zal niet tot het gewenste doel 
leiden. In vele gevallen zal o.a. ook nog een afschot moeten worden aangebracht. De gestelde 
doorbuigingseis wordt te samen met een afschot van ten minste 1,5% voldoende geacht voor 
een goede afvoer van regenwater (toelichting a,rtikel 4.2.2.3.2). 

• Platte daken kunnen door wateraccumulatie bezwijken (toelichting artikel 4.3). 

Met de invoering van het bouwbesluit op I oktober 1992 is een gedeelte van de 
bouwregelgeving voor heel Nederland gelijk getrokken. Voor het bepalen van de op het dak 
optredende belasting is NEN 6702:1991 [6] van toepassing verklaard. Wateraccumulatie vormt 
een prominent onderdeel van deze norm. In deze norm is het volgende opgenomen. 

• Op een dakvlak dient een vrije, geli,jkmatig verdeelde belasting in rekening te worden 
gebracht van 1,0 kN/m 2 (artikel 8.2.5.2). 

• De belasting door regenwater is in principe een plaatsgebonden belasting, waarbij rekening 
moet zijn gehouden met het optreden van wateraccumulatie door het doorbuigen van de 
bouwconstructie (artikel 8.7. 1. 1 ). In de toelichting wordt gewezen op het feit dat door het 
doorbuigen van vlakke daken extra water kan toestromen met als gevolg een nog grotere 
doorbuiging. 

• Voor de bepaling van de belasting door regenwater moet als uitgangspunt worden genomen 
dat waterafvoer via een of meerdere reguliere waterafvoeren niet mogelijk is (uitgaan van de 
ongunstigste situatie) en dat waterafvoer via de dakrand of noodafvoer wel mogelijk is 
(artikel 8.7.1.2). 

• Boven het dakvlak moet een waterstand dhw bepaald worden waarbij uitgegaan moet worden 

van een horizontale waterspiegel en een waterhoogte ter plaatse van de noodafvoeren dnd. 

De waterhoogte ter plaatse van de noodafvoer of de dakrand moet zijn berekend voor het 
dakoppervlak dat afvoert via de betreffende noodafvoer (artikel 8.7.1.5). Zie figuur 3. 
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• De waterhoogte ter plaatse van de noodafvoer dient bepaald te worden met de volgende 
formule 

2 

dnd = 0, 00 I · (: r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (I) 
waarbij A de dakoppervlakte is die afvoert via de noodafvoer en b de breedte van de 
noodafvoer. 

• De sneeuwbelasting op een dakoppervlak moet zijn berekend, exclusief correctiefactoren, 
met een belasting van 0,7 kN/m2 (artikel 8.7.2.2). 

• Sneeuw en wateraccumulatie zijn veranderlijke belastingen en behoeven niet gecombineerd 
te worden. 9 

• Indien de doorbuiging in de eindtoestand van daken de bruikbaarheid van het bouwwerk of 
een constructieonderdeel kan schaden, dan mag deze niet groter zijn dan 0,004 van de 
overspanning (artikel I 0.4.2). 

• Bij oppervlakken die ook water af moeten voeren, moet een zodanig afschot zijn 
aangebracht, dat ook bij de doorbuiging in de eindtoestand elk punt van het oppervlak water 
kan blijven afvoeren naar de aanwezige afvoerpunten (artikel I 0.4.3). 

• Een afschot van tenminste I ,6% gecombineerd met de doorbuigingseis volgens I 0.4.2 is 
voldoende om in geval van bijvoorbeeld sneeuwbelasting plasvorming door smeltwater te 
vermijden (toelichting artikel I 0.4.3). 

• Voor een meer gedetailleerde behandeling van het verschijnsel wateraccumulatie wordt 
verwezen naar de publicatie 'Het beoordelen van vlakke daken op wateraccumulatie', 
uitgegeven door het 'Staalbouwkundige Genootschap' [5] (toelichting artikel' 8.7.1.2). 

positie x 

Figuur 3- Als dakbelasting in rekening te brengen waterlaagdikte (Bron: NEN 6702 [9]) 

Een rekenexercitie leert dat aan de gegeven formule (I) voor de waterhoogte in de noodafvoer 
een regenintensiteit van 433 1/s/ha ten grondslag ligt [7]. In 200 I verschijnt een nieuwe uitgave 
van NEN 6072 [I]. Inhoudelijk zijn er voor wat betreft de berekening van wateraccumulatie geen 
wijzigingen. Het wijzigingsblad A I uit 2005 [8], dat naar aanleiding van de instortingen van 2002 is 
uitgegeven, scherpt de paragraaf over wateraccumulatie fors aan: 
• noodafvoeren in een gebied met gelijke waterstand moeten in staat zijn een hoeveelheid 

water af te voeren die gelijk is aan het oppervlak van het afvoergebied vermenigvuldigd met 
een regenintensiteit van 0,047* I Q-3 m/s (470 1/s/ha) (artikel 8.7.1.5); 

• er staat exact aangegeven hoe de afmetingen van noodafvoeren en ronde steekafvoeren 
moeten worden berekend (artikel 8.7.1.5); 

• geadviseerd wordt om de afstand tussen noodafvoeren in verband met het verhang in de 
waterspiegel te beperken. Als geen afschot aanwezig is wordt aanbevolen de afstand te 
beperken tot 30 m (toelichting artikel 8.7.1.6). 

In de uitgaven van NEN 6702 in 2007 [9] is NEN 67021 A I :2005 integraal overgenomen. 

9 Mailbericht van 0 & 0 Civieltechnisch Advies aan J. de Borst van 7 mei 2009 
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De dikte van de waterlaag die zich bij regen op een vlak dak vormt, is in windstille situaties van 
diverse factoren afhankelijk: 

• positie waar de waterlaag wordt beschouwd; 

• regenintensiteit; 
• de ruwheid van de gebruikte dakbedekking (EPDM, PVC, bitumineuze dakbedekking, 

aanwezigheid van grind); 

• afvoercapaciteit van de afvoeren (reguliere hemelwaterafvoeren, noodafvoeren); 

• positie van de dakafvoer in het stroomgebied (convergerende stroomlijnen); 

• stuwhoogte die nodig is om een dakafvoer het water te laten afvoeren; 

• verloop van het dakvlak ten opzichte van de horizontaal (afschot, zeeg, doorbuiging); 

• obstructies. 

In bijlage 6 zijn een aantal aspecten opgesomd die in de dagelijkse praktijk een (zij het 
ongewenste) invloed hebben op de werkelijk optredende waterlaagdiktes. 

2. 7 De invloed van wind 

De invloed van wind staat ter discussie. Deskundigen zijn van mening dat de factor wind van 
ondergeschikte betekenis is bij instorting van platte daken door wateraccumulatie 1o. 

Daarentegen is vanuit de praktijk een instortingsgeval uit 1998 bekend waarbij er gedurende een 
zware onweersbui windstoten vanuit het westen met pieken van 20 m/s zijn geweest. Het dak is 
toen op twee plaatsen aan de rand van de oostgevel is ingestort. Zie figuur 4. Vermoedelijk heeft 
wind daar wel degelijk een invloed gehad. 
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Figuur 4 - Instorting in 1998 waar wind vermoedelijk wel een rol gespeeld heeft 

IO "Instorting van lichte platte daken"; Onderzoeksrapport 15056/177 VROM Inspectie: februari 2003: 
pagina 11 
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Op grond van bovenstaande afwegingen worden de volgende onderzoeksvragen voor deze 
master thesis geformuleerd. 

t. Hoe groot is de dikte van de afstromende waterlaag op een dak ten gevolge van regen? 
2. Welke waterlaagdiktes ontstaan ten gevolge van stuwhoogte en wateraccumulatie? 
3. Welke invloed hebben afschot en de soort dakbedekking op de waterlaagdikte? 
4. Heeft wind invloed op het neerslagpatroon en hoe groot is de invloed op het afstromende 

water? 

En specifieke vragen: 
5. Kan wind regenwater tegen het dakafschot in over een hoogste punt blazen, waardoor het 

ene afvoergebied minder water te verwerken krijgt en het andere afvoergebied meer? 
6. Kan wind een afvoertrechter van een volvullingsysteem zodanig aanblazen dat dit 

onvoldoende water af te voeren krijgt, waardoor de capaciteit van het afvoersysteem 
decimeert? 

2.9 Methode van aanpak 
Doorbuiging van bouwconstructies is een zaak voor een constructief ontwerper. Dit verschijnsel 
wordt aan de hand van NEN 6702 alleen kwalitatief beschouwd. Op basis van statistische 
gegevens wordt onderzocht welk verband er tussen regenintensiteit en wind bestaat. Op grond 
van literatuur zal verder onderzoek gedaan worden naar vrije stromingen, specifieke 
weerstandsfactoren, windprofielen en de invloed van druppels op een waterlaag. 

Om het rekenen aan waterlagen mogelijk te maken, worden rekenmodellen afgeleid. Toepassing 
van zowel de gevonden literatuur, gegevens en berekeningen, leiden tot resultaten en tot 
antwoorden op de geformuleerde onderzoeksvragen. 
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Ten gevolge van doorbuiging van de dakconstructie, zal er bij regen lokaal een laag water op het 
dak accumuleren. Deze doorbuiging is van veel constructieve aspecten afhankelijk. Te denken 
valt aan: 

• materiaal (elasticiteitsmodulus E); 

• afmetingen en vorm van de constructieprofielen (traagheidsmoment I) ; 

• (het product E *I is de stijfheid van de constructie El) 
• geometrie en vorm van de dakconstructie; 

• onderlinge verbindingen (scharnierend of momentvast). 

Het bepalen van een instortcriterium is een taak voor een constructeur en valt buiten het kader 
van deze thesis. Het principe waardoor een dak instort, zal wel worden verklaard. Zie hiervoor 
ook NEN 6702 [9] en NPR 6703 [3]. 

Het instorten van platte daken ten gevolge van wateraccumulatie is primair een gebrek aan 
voldoende stijfheid van de dakconstructie en niet in eerste instantie een gebrek aan voldoende 
sterkte. Het verschijnsel wateraccumulatie doet zich voor indien de toename van de doorbuiging 
van de constructie groter is dan de toename van de dikte van de waterlaag. Het gevolg is dat 
naar dit punt extra water toestroomt, waardoor het dak weer verder doorbuigt. Een criterium 
om de bestendigheid van een dak voor wateraccumulatie te kwantificeren, is het begrip 
'wateropvoerende capaciteit'. De wateropvoerende capaciteit is gerelateerd aan de stijfheid van 
de dakconstructie. De totale stijfheid van een dakconstructie wordt bij een dak gevormd door de 
combinatie van dakplaten, gordingen, liggers en spanten. De invering van de kolommen speelt 
theoretisch ook een rol , maar de invloed op het proces van wateraccumulatie zal in de praktijk 
nihil zijn. 

De krachtsverdeling op een constructie ten gevolge van be'lasting door regenwater kan alleen 
worden bepaald met behulp van een geometrisch-niet-lineaire berekening. De grootte van de 
vervorming van de constructie heeft namelijk invloed op de grootte van de belasting. De 
krachtsverdeling op een constructie kan daarbij worden bepaald door iteratie. Dit iteratieproces, 
zie figuur 5, kan convergeren -dat wil zeggen dat er een evenwichtsstand wordt bereikt- of 
divergeren. Bij divergentie zal geen evenwichtsteestand worden gevonden. Als de bijkomende 
vervorming bij iedere iteratiestap even groot is, is de stijfheid van de constructie gelijk aan de 
kritische stijfheid van de constructie. Bij constructies met een ovenkritische stijfheid (n >I) zal 

convergentie optreden. In dat geval wordt de wateropvoerende capaciteit bepaald door de 
sterkte van de constructie. Bij constructies met een onderkritische stijfheid (n < I) zal 

divergentie op treden. Als n ~ I wordt de wateropvoerende capaciteit bepaald door het 

stabiliteitsgedrag van de constructie (stijfheid). 

De kritische stijfheid El cr van een ligger in een plat dak is de stijfheid die de overgang bepaalt van 
een stabiele naar een instabiele situatie. Als de werkelijke stijfheid El van de ligger groter is dan 
Elcr zal de vervormingsteename van de ligger bij iedere volgende iteratiestap in de 
wateraccumulatieberekening bij een gelijkblijvende waterhoogte steeds kleiner worden en is er 
sprake van convergentie. Als El gelijk wordt aan Elcr is de toename in iedere iteratiestap gelijk aan 
de toename van de waterlaagdikte en is er geen sprake van convergentie. 
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Figuur 5-

belasting door regenwater op 
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vervorming van constructie door belasting 
door regenwater 

---=:L --

Grafische weergave van het iteratieproces (Bron: NEN 6702 [9]) 

Het gedrag van de totale constructie tijdens het wateraccumulatieproces kan worden beschreven 
door de verhouding tussen de waterstand op het dak en de hoeveelheid water die op het dak is 
geborgen. Zie figuur 6. Voor constructies met n > I zal de waterstand stijgen bij toenemende 
berging. Bij constructies met n < I zal de waterstand eerst worden opgevoerd en vervolgens 
gaan dalen. De grootte van de wateropvoerende capaciteit wordt hierbi1j mede bepaald door het 
afschot. Als er geen helling is (door een combinatie van afschot en zeeg), zal de waterstand bij 
toenemende berging dalen. 

wateropvoerende 
capaciteit bepaald 
door sterkte 

t t wateropvoerende 
"C "0 capaciteit bepaald c: c: 

"' "' .... .... door stabiliteit 
"' "' '- '-
Ql QJ .... .... 
"' "' ~ ~ 

~ 

hoeveelheid geborgen water -- hoeveelheid geborgen water ~ 

Figuur 6- Verhouding tussen de waterstand en de hoeveelheid geborgen water (Bron: NEN 6702 [9]) 

Vanuit NEN 6702 wordt voor het belastinggeval regen niet gerekend met een veranderende 
stromende waterlaag over het gehele dakvlak, maar met een massa geaccumuleerd (stilstaand) 
water. De totale waterhoogte wordt opgebouwd uit de volgende termen: 

• de hoogte van de overstroomrand hnd, zijnde de dakrand of de bodem van de noodafvoer 
ten opzichte van positie x; 
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• de laagdikte van over de dakrand of door de noodafvoer stromende water dnd: waarbij hnd + 
dnd = dhw (zie figuur 7) en 

• de waterhoogte dn ten gevolge van de doorbuiging van het dakvlak, veroorzaakt door 
wateraccumulatie, 

waarbij de belasting, als functie van de plaats, gelijk is aan ( dhw + dn) · p · g [N/m 2
]. 

positie x 

b , r 1 
~-+ - I ~ 
I I ----------------, 
l _. -- - -- -·-- _ __ _j 

' ' 

I I 
~-- -=~- - -- --- - ----~ 

' ' r------------l 
I c=) i 
0 I 

L ___ _ ___ _ ___ _j 

Figuur 7- Waterlaagdiktes hnd• dnd en dhw (Bron: NEN 6702 [9]) 

In bijlage 8 is voorbeeldberekening C4 uit NPR 6703 [3] weergegeven waarbij voor een 
eenvoudige staalconstructie met uitsluitend liggers de maximaal toelaatbare waterlaagdikte op 
het voorbeeld dak berekend wordt. Voor complexe en samengestelde constructies zijn 
computerprogramma's beschikbaar. 

In het voorbeeld van bijlage 8 is voor de ligger met beperkt afschot berekend dat dhw (zie figuur 
8) maximaal 29 mm mag zijn . 

------ -

Figuur 8- Variabelen bij een wateraccumulatieberekening (Bron: NEN 6702 {9]) 

Uit figuur 9 blijkt dat op een afstand van 7 m vanaf nul de ligger in deze voorbeeldberekening ca. 
40 - (- 50) = 90 mm is doorgebogen, waarbij het laagste punt op ca. 50 mm (= dn) onder het 
nulniveau komt. De waterlaagdikte op dat punt is daar dus dn + dhw = 50 + 29 = 79 mm. Voor 
deze constructie is dit ook de maximaal toegestane lokale waterlaagdikte. 
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Figuur 9- Hoogteligging van de ligger bij waterstand dhw van 29 mm en berging 4 m3 (Bron: NPR 6703 
[3]) 

Behalve dat daken berekend worden op het belastingsgeval water, dient een dak ook berekend 
te worden op sneeuwbelasting. Afgezien van vormfactoren, dient voor sneeuw over het gehele 
dakvlak een belasting van 0,7 kN/m2 in rekening gebracht te worden, hetgeen overeenkomt met 
ca. 7 cm water. De variabele belasting sneeuw en wateraccumulatie behoeven niet gelijktijdig 
berekend te worden. 

Wateraccumulatie kan optreden door het doorbuigen van relatief vlakke daken waardoor extra 
water toestroomt met als gevolg een nog grotere doorbuiging en nog meer toestromend water. 
Bij doorgaande dakliggers kan het effect van wateraccumulatie worden verstrekt doordat de 
naastliggende velden opbuigen. 

De doorbuiging van de constructie wordt bepaald door de vorm en de plaats van de belasting. 
De grootte van de doorbuiging heeft een grote invloed op het optreden van wateraccumulatie. 
Als er op meer plaatsen op het dak wateraccumulatie ontstaat, kan dit de doorbuiging van de 
gehele bouwconstructie ongunstig beïnvloeden. Dit is mede afhankelijk van de vorm van de 
bouwconstructie. Figuur I 0 illustreert ongunstig en minder ongunstig wateraccumulatiegedrag 
van bouwconstructies. 

ongunstig wateraccumulatiegedrag minder ongunstig wateraccumulatiegedrag 

Figuur I 0- Voorbeelden van ongunstig en minder ongunstig gedrag voor doorgaande liggers volgens 
NEN 6702. 
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• de toelaatbare waterhoogte een lokaal maximum kent dat wordt bepaald door 
eigenschappen van de dakconstructie en afvoermogelijkheden ter beperking van de 
waterlaag; 

• er geen algemeen geldende hoogtemaat voor de maximale waterlaag gegeven kan worden; 
• de NEN 6702 uitgaat van een statische horizontale waterlaag, zonder dat wind of verhang 

van de waterlaag in rekening wordt gebracht; 
• indien een dak alleen op sneeuwbelasting wordt berekend, de maximaal toegestane 

waterlaagdikte voor regen zeer beperkt is; de positionering van (nood)afvoeren in relatie 
met waterlaagdiktes luistert dan ook nauw; 

• er is op voorhand geen eenvoudig criterium te geven voor de maximaal toegestane waterlaag 
op een dak. 

In bijlage 8 is een voorbeeld van een wateraccumulatieberekening gegeven. In bijlage 9 is de 
wateraccumulatieberekening opgenomen die opgesteld is gedurende het schadeonderzoek naar 
de instorting van IKEA Amsterdam in 2002 (zie hoofdstuk I). 

3.2 Regenintensiteit en wind 

Het KNMI heeft diverse keren regenterugkeerniveaus gepubliceerd. De laatste publicatie is uit 
2007. Zie Buishand [I I]. Deze zijn weergegeven in tabel I. 

Nieuw Buishand en Vekls/Braak Overeem e.a. 
D(minuten) 5 10 15 30 60 120 5 10 15 30 60 120 60 120 

T= 0.5 jaar 4 5 6 8 10 13 4 6 7 8 10 13 11 13 
1 
2 
5 

10 
20 
50 

100 
200 
250 
500 

1000 
Tabel I-

jaar 5 7 9 11 14 17 6 8 9 12 14 17 14 H 
jaar 7 10 11 14 18 21 7 10 12 15 '18 22 17 21 
jaar 9 13 15 19 23 26 9 13 15 19 23 27 22 26 
jaar 11 15 18 23 27 31 10 15 18 23 27 31 26 31 
jaar 12 18 21 27 32 36 12 17 21 26 30 35 31 36 
jaar 15 21 26 32 38 42 14 20 24 30 36 41 37 43 
jaar 17 25 29 37 43 48 15 23 27 34 39 45 42 49 
jaar - 28 33 42 49 54 48 56 
jaar - 29 34 43 51 56 1!'· 23 30 43 '57 fif, 50 58 
jaar - 32 39 49 57 62 ------~~~--------- 57 66 
jaar - 36 43 54 64 69 64 73 
Regenterugkeerniveaus [mm] voor verschillende herhalingstijden in duren van 5, I 0, 15, 30, 
60 en 120 minuten; vergelijkende waarden van Buishand en Velds ( 1980), Braak ( 1933 = 
Levert 1954) voor 250 jaar en Overeem (2006) (Bron: KNMI [I I]) 

NEN 6700 heeft voor bouwconstructies van gebruiksfuncties veiligheidskiassen vastgelegd. 
Bouwconstructies moeten, afhankelijk van de mogelijke gevolgen van bezwijken, zijn ingedeeld in 
klasse I, 2 of 3. De gebruiksfunctie van een gebouw in combinatie met de veiligheidsklasse 
resulteert in een referentieperiode. Behoudens kunstwerken en gebouwen met een bijzondere 
functie, is de grootste referentieperiode 50 jaar. Dit impliceert voor het belastingsgeval regen dat 
in tabel I gekeken moet worden naar T = 50 jaar. De grootste regenhoeveelheid bijT= 50 
levert de regenduur van 5 minuten op: 15 mm regen. Dit komt overeen met 15 mm * 60/5 = 180 

mm per uur hetgeen gelijk is aan 500 1/s/ha. 
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NEN 6702:2007 [9] is uitgegaan van een eerdere publicatie van het KNMI 11 waarin voorT = 50 
jaar een waarde van 14 mm in 5 minuten is gegeven, hetgeen resulteert in 467 1/s/ha. In de norm 
is dit afgerond naar 470 1/s/ha. NEN 3215 [I 0] gaat voor de berekening van reguliere 
hemelwaterafvoeren uit van 300 1/s/ha. Deze waarde komt overeen met een regenduur van 5 
minuten en een herhalingstijd van 5 jaar. 

Voor deze thesis is de combinatie van regenintensiteit en windsnelheid van belang. Uit bijlage I 0 
blijkt hoe gedurende twee decades ( 1961-1980) de statistische verdeling van regen en wind is 
geweest. In tabel 2 wordt deze verdeling voor grotere neerslaghoeveelheden herhaald. 

Uren 
Beaufort: 3 
Beaufort: 4 
Beaufort: 5 
Beaufort: 6 
Beaufort: 7 
Beaufort: 8 

Tabel 2-

7,1-8,0 mm 8,1-9,0 mm 9,1- 10,0 mm >10,0 mm I Totaal 
12 6 5 13 51323 
2 3 - 4 22873 
- - - - 2716 
- - - - 285 
- - - - 25 

- - - - I 
StatiStisch aantal uren waann neerslaghoeveelheden > 7,0 mm per uur gedurende de Jaren 
1961 - 1980 voorkomen bij windsnelheden van 3 tot en met 8 op de schaal van Beaufort 
voor het station De Bilt (Bron: KNMI) 

Nauwkeurige relaties tussen r egenintensiteiten en gelijktijdig optredende windsnelheden zijn op 
dit moment niet beschikbaar. Hiervoor zijn de volgende redenen te geven. 
• Het KNMI maakt anno 2009 gebruik van 325 KNMI neerslagstations en 25 KNMI 

meteorologische stations. Op de neerslagstations wordt de regenmeter 's morgens om 08.00 
uur UTC afgetapt, zodat slechts etmaalsommen geregistreerd worden. Op de 
meteorologische stations (waarvan er 5 bemand zijn) wordt de hoeveelheid neerslag uurlijks 
bepaald 12. Een nauwkeuriger meting is er derhalve niet. 

• De gegevens van neerslagstations zijn slechts vanaf 1951 digitaal beschikbaar. In het kader het 
project HlSKLIM van het KNMI moeten data van voorgaande jaren nog gedigitaliseerd 
worden 13• 

Uit tabel 2 zou de conclusie getrokken kunnen worden dat er gedurende de jaren 1961 tot 1980 
slechts één uur regen met een windkracht van 8 Beaufort is voorgekomen. En dan nog wel een 
hoeveelheid die kleiner is dan 7, I mm/uur. Bij deze conclusie dient het volgende in acht genomen 
te worden. 
• De resolutie van de tabel is één uur. 
• De neerslaghoeveelheden betreffen hier uurgemiddelden en zeker geen 5 minuten waarden. 
• De genoemde windsnelheid is de gemiddelde snelheid gedurende één uur. 
• Statistisch gezien is een periode van 20 jaar erg klein om hier een conclusie aan te verbinden. 

Een conclusie over de momentane windsnelheid gedurende een regenbui kan uit deze gegevens 
niet getrokken worden. 

11 T.A. Buishand, C.A. Velds; "Het klimaat van Nederland, I-Neerslag en verdamping"; hoofdstuk 8; KNMI; 
De Bilt; 1980 

12 "Toeliching Maandoverzicht Neerslag en Verdamping in Nederland"; 
hrcp ://www.knml.nl/kllmaco lo~ie/achter~rondlnformatle/monv toellchtin~.pdf; internet 3 april 2009; I 1.28 
U TC. 

13 http:/lwww .knmi . nl/onderzklhiskl im/LandData/landdata.htmi#Besch i kbaarheid%20g-e~evens3 : internet 3 
april 2009; I 1.40 UTC 
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Een statistisch overzicht welke windsnelheid gedurende de 5 minuten buien uit tabel I geheerst 
heeft, is niet beschikbaar. De reden hiervoor is dat de waarden uit tabe'l I niet gemeten, maar 
herleid zijn vanuit een verdelingsvorm op basis van de jaarmaxima aan neerslaghoeveelheid per 
jaar. Zie Buishand [I I]. Aan een 5 minuten waarde is daarom geen datum en uur en dus ook 
geen gemeten windsnelheid te koppelen. 

Behalve de regenterugkeerniveaus voor verschillende herhalingstijden (tabel I) is de berekende 5 
minuten hoeveelheid door het KNMI ook voor kalenderjaren gepubliceerd ~~. Het KNMI heeft 
statistieken met uurgemiddel'den regen tussen 1906 - 2004 voor station De Bilt beschikbaar 
alsmede de etmaalgemiddelden aan regen en maximaal optredende windstoten gedur ende de 
dag. Het is interessant na te gaan of er een correlatie bestaat tussen de 5 minuten 
regenhoeveelheid en de maximale uursom aan neerslag in De Bilt. Als de correlatie bestaat, is er 
tenminste een verband te leggen tussen de max,imale uursom en de maximaal optredende 
windstoot op die dag. 

Het verband is weergegeven in figuur 11 . Er is slechts een matige regressie (regressiecoëffiënt is 
0,351) tussen de berekende 5 minuten hoeveelheid en de maximale etmaalsom aan neerslag van 
het betreffende jaar. Op basis van deze gegevens kan geen verband gelegd worden tussen een 
hoge regenintensiteit en de dan heersende windsnelheid. 
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Figuur I I - Regressie tussen de berekende 5 minuten intensiteit en de maximale etmaalsom in De Bilt 
(Bron gegevens: KNMI) 

Voor constructieve berekeningen is in NEN 6702 de eenmaal per 50 jaar voorkomende 5 
minuten regen als ontwerpuitgangspunt voor noodafvoeren danwel natuurlijke overstorten 
vastgelegd. Deze voorzieningen dienen zodanig gedimensioneerd te zijn dat regen met 
ontwerpintensiteit, na het bereiken van de maximale waterstand, binnen het beschouwde 
stroomgebied, wordt afgevoerd. De constructieve berekening is statisch; tijdsafhankelijke 
waterstromen worden niet meegenomen. 

Om in deze thesis toch iets over extreme waarden van de combinatie regen en wind te kunnen 
zeggen, zal de maximale windsnelheid die gedurende de dag geheerst heeft waarop ook de 
hoogste etmaalsom of uursom aan neerslag in een jaar gevallen is, nader onderzocht worden. 

1 ~ "Jaarmaxima van de neerslag in De Bilt (mm), afkomstig uit pluviograafstroken"; te downloaden van 
internet www.knmi.nl/kd/achter~rondinformatle/jaarmaxneerslagbllt . txt : 6 april 2009 I 0.35 UTC 
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Vanuit samengevoegde statistieken van het KNMI (zie bijlage 11) zijn een aantal extremen 
gevonden voor station De Bilt. Deze zijn weergegeven in tabel 3. 

Datum Rh [mm] RH [mm] FG [m/s] FHX [m/s] FHN [m/s] FX [m/s] 
09-08-1909 28,2 29,1 3,6 5,7 1,0 n.a 
25-07-1910 12,6 30,6 8,2 10,3 5,1 n.a 
01-08-1917 8,6 62,3 7,7 10,8 3,6 n.a 
30-12-1925 4,4 26,9 10,8 12,9 9,8 n.a 
27-06-1930 22,9 47,5 3,1 7,2 1,0 n.a 
11-07-1942 11.4 53,6 9,8 14,4 3,1 n.a 
13-06-1953 44,1 46,7 3,1 4,6 1,5 17,0 
27-11-1983 4,8 45,5 9,3 16,5 4,6 29,3 
25-11-2005 n.a. 42,5 6,8 10,0 2,0 23,0 
07-05-2007 n.a. 40,9 2.7 5,0 1,0 13,0 

I 

Tabel 3- Gecombineerde extremen w1nd - regen; Rh= hoogste uursom neerslag; RH=etmaalsom van 
de neerslag FG=etmaalgemiddelde windsnelheid; FHX=hoogste uurgemiddelde windsnelheid; 
FHN=Iaagste uurgemiddelde windsnelheid; FX=hoogste windstoot (Bron: KNMI) 

Op grond van tabel 3 zijn er geen extrema te vinden tussen grote regenhoeveelheden 
gecombineerd met zware windstoten. 

Het KNMI definieertls een wolkbreuk als een bui, waarin het zo hard regent dat er in 5 minuten 
ruim I 0 mm of meer valt; in een uur zou er dan meer dan 25 mm kunnen vallen. Op de website 
van het KNMI wordt melding gemaakt van het feit dat op sommige dagen nog meer gevallen is. 
Deze dagen zijn: 
• Op 3 augustus 1948 viel er in Voorthuizen 208 mm in 24 uur (eeuwrecord) 
• In Amsterdam viel op 9 augustus 1951 meer dan 148 mm in 24 uur. 
• Op 24 juni 1975 viel er in Gouda binnen 24 uur 146 mm regen. 

Op deze data heeft het meetstation De Bilt gegevens volgens tabel 4 geregistreerd. 

FG [m/s] FHX [m/s] FHN [m/s] FX [m/s] DR [h] RH [mm] 
03-08-'48* 3,1 4,6 1,5 - 5.7 45,6 
09-08-'51 3,6 6,7 1,0 11.3 11,0 30,1 
24-06-'75** 3,1 4,6 1,0 14,9 3.4 32,7 

.. .. * In de statiStische gegevens van het KNMI staan deze gegevens genoteerd b11 2 augustus; ** op 23 JUni 
Tabel 4- Klimaatgegevens De Bilt gedurende dagen in Nederland waarop de meeste neerslag viel ; 

FG=etmaalgemiddelde windsnelheid; FHX =hoogste uurgemiddelde windsnelheid; 
FHN=Iaagste uurgemiddelde windsnelheid; FX=hoogste windstoot; DR=duur van de 
neerslag; RH=etmaalsom van de neerslag (Bron: KNMI) 

Op grond van deze extreme etmaalsommen regen zou de windstoot van 14,9 m/s op 24 juni 
1975 als een hoge waarde aangemerkt kunnen worden. 

Met behulp van buienradars kunnen, voor wat betreft regen, gedetailleerde gegevens verstrekt 
worden. Deze gegevens zijn niet als statistieken beschikbaar maar dienen bij het KNMI 
aangevraagd te worden. In bijlage 12 is een voorbeeld van een buienradarprint gegeven. 

15 http:l/knmi.nl/cms/concent/24698/wolkbreuk; internet 2 april 2009; 07.25 UTC. 
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• in Uden viel op 6 juni 1998 tussen 19.05 en 19.35 uur 12 mm en in het tijdvak 19.00 tot 
20.00 uur traden windstoten op tot 20 m/s 16 (20 m/s is windkracht Beaufort 8); 

• in Duiven viel op 21 mei 2006 52 mm regen, waarbij er tijdens de buien zware windstoten 
van 90 km/h plaatsvonden 11 (90 km/h = 25 m/s is windkracht Beaufort I 0). 

In deze thesis wordt de worst case situatie gedefinieerd als de maximale neerslagintensiteit van 
470 1/s/ha conform NEN 6702 met een gelijktijdig optredende windstoot van 25 m/s. Als 
vereenvoudiging wordt aangenomen dat de intensiteit, ook bij de aanwezigheid van wind, de 
loodrecht op de valrichting gemeten regenintensiteit is. 

3.3 Wind 

Aan De Wit ( 12] wordt de volgende informatie ontleend. De mens leeft op deze aarde in de 
atmosferische grenslaag, ook menglaag genoemd. Ook gebouwen bevinden zich in deze laag. De 
hoogte van deze grenslaag varieert van ca. 50 tot I 0.000 m afhankelijk van het weer. Boven deze 
grenslaag is de luchtstroming bijna laminair: condensatiesporen van een vliegtuig blijven 
kilometers lang in tact. Luchtstroming in de atmosferische grenslaag is turbulent. Deze stroming 
heeft in de grenslaag een wervelend, statistisch karakter en vertonen fluctuaties in windsnelheid 
en windrichting, die vrijwel altijd min of meer aanwezig zijn. Fluctuaties op de tijdschaal van 
seconden tot minuten ontstaan door turbulentie. In die turbulente stroming worden 
wervelachtige bewegingen meegevoerd. Die wervelachtige bewegingen zijn geen echte gesloten 
wervels. Het gaat om fluctuaties met een, ten dele roterend karakter. Die fluctuaties 
veroorzaken in de atmosfeer onder meer windvlagen, die behalve windhinder, ook windbelasting 
op constructies veroorzaken. De turbulentie in de menglaag neemt toe met de wrijving aan het 
aardoppervlak en is dus boven de gebouwde omgeving sterker dan boven een weiland. 
Voor het vertikale verloop van de gemiddelde windsnelheid zijn nabij het aardoppervlak drie 
grootheden belangrijk: 

• schuifspanning aan het aardoppervlak •w; 

• ruwheidslengte z
0

; 

• verschuivingslengte d. 

In plaats van de schuifspanning, wordt in formules de zogenaamde wrijvingssnelheid u, gebruikt. 

Deze is als volgt gedefinieerd: 

'tw = P.u:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 

Als wind over een voldoende groot terrein met constante ruwheid waait, is zowel theoretisch 
als experimenteel af te leiden dat de windsnelheid logaritmisch verloopt met de hoogte. Het 
logaritmische profiel is: 

u.(z)= ~ {~d} .. ... ... .. ... .. .... ....... ..... ..... ...... ... ...... (3) 
waarin K de constante van Von Karman is met een waarde van ca. 0,4. 

16 Brieven KNMI met kenmerken 98kd 1261 d.d. 19 juni 1998 en 98kd 1406 d.d. 2 juli 1998 aan Romein 
Staalbouw bv 
17 http:Uwww.knmi.n!/cms/contentl?271/onstujmi2 weer In mei; internet I april 2009; 19:29 UTC. 
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In de meteorologie worden windsnelheden gedefinieerd als zijnde het uurlijkse gemiddelde van 

de horizontale verplaatsingssnelheid van de lucht op een hoogte van I 0 m ( q
0

) boven maai,veld 

18. Omdat deze gemiddelde windsnelheid gerelateerd is aan de ruwheidslengte op de meetlocatie, 
dient deze voor gebruik in andere situaties, genormaliseerd te worden naar een standaard 

ruwheidslengte. Normalisering naar potentiële windsnelheid vindt plaats door de U10 -waarde 

terug te rekeken naar een windsnelheid boven een vlak homogeen terrein met een 

ruwheidslengte z0 van 3 cm (UP). 

Voor wateroppervlakken zijn de volgende waarden voor z
0 
te vinden 19: 

• z
0 
= 0,0002 m voor open zee of plas met een strijklengte van tenminste I km; 

• z
0 
= 0,005 m voor een glad oppervlak zonder obstakels, bijvoorbeeld wad, strand, ijsvlakte. 

Indien z
0 
< 0,3 m geldt: d = 0 m 20. Met (3) volgt dan: 

u,. = ~ In [ ~: J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4) 

In de literatuur 21 komt (2) ook voor in de volgende vorm, waarbij in deze thesis, de in de 

literatuur voorkomende C0 -waarde als Cw zal worden geschreven: 

•w =Pa CwU~o · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (5) 

met Cw de wrijvingscoëfficiënt voor wind: 

c. = H ~: J r ....... .. ................................................ (6) 

Deze Cw -waarde zal uiteraard afhangen van de vorm van het wateroppervlak (glad of golven) en 

is ook tijd en plaats afhankelijk. 

18 Internet: .http ://www.knmi.nllklimatolo~ie/daue,evens/uitle~:.btml ; 15-05-2009; 21.17 UTC 
19 J. Wieringa, P.J. Rijkoort; "Windklimaat in Nederland"; KNMI; Staatsuitgeverij; Den Haag; 1983; pagina 
62 
20 prof. dr. ir. M.H. de Wit; "Wind en zon in de gebouwde omgeving"; Collegedictaat 75280 

TU/e; Eindhoven; najaar 2004; pagina 17 
21 J.G. Zhou; "Lattice Boltzmann Methods for Shallow Water Flows"; Springer Verlag; Berlin Heidelberg; 
2004; pagina 17 



3.4 Windstromingen rond een gebouw 
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De luchtstroom om gebouwen is sterk turbulent en daardoor uitermate complex. Een aantal 
basisprincipes die ten grondslag liggen aan luchtstromingen is als volgt (zie De Wit [ 12]). 

• Wet van behoud van massa: pAv =constant. Bij een vernauwing van het 

doorstromingsprofiel van de lucht, zal de luchtsnelheid toenemen. 

• Wrijving aan de wand: aan de wand is de snelheid gelijk aan nul. Door moleculaire of 

turbulente diffusie ontstaat een impulstransport (pv) en een transport van kinetische energie 

( ± pv
2 J van de lucht naar de wand. Deze energie wordt omgezet in warmte. 

• Overdracht van impuls: door convergerende en divergerende stroomlijnen, wordt 
versnelling respectievelijk vertraging van de plaatselijke luchtstroom veroorzaakt. Ook hier 
wordt door moleculaire of turbulente diffusiesnelheid impuls en kinetische energie 
overgebracht van gebieden met een hogere snelheid naar gebieden met een 'lagere snelheid . 
De langzamere stroming wordt versneld en de snellere stroming wordt vertraagd. 

• Statische druk. Bij de afwezigheid van wrijving zegt de vergelijking van Bernouilli 

I 
p + pgz + - pv2 = constant. Bij constante hoogte zal een verhoging van de luchtsnelheid tot 

2 
daling van de druk l'eiden. Bij aanwezigheid van wrijving langs een obstakel, zal de drukdaling 
nog verder toenemen. 

• Separatie: lucht die een gebouw omstroomt kan door wrijving aan de wand zoveel 
mechanische energie verliezen, dat de snelheid voor de luchtstroom te gering wordt om de 
wand te blijven volgen: de stroming raakt los van de wand. Dit wordt separatie genoemd. 
Het verlies van mechanische energie veroorzaakt dus separatie en aan de lijzijde een lagere 
druk. Achter het object is de intensiteit van turbulentie groter en de snelheid lager dan de 
oorspronkelijke snelheid. 

Uit het voorgaande volgt dat met het turbulente karakter van de wind er tijdelijk zeer grote 
drukverschillen ontstaan. Gecombineerd met het feit dat wind in de menglaag turbulent is en 
vlagen heeft, ontstaat een uitermate complexe en instationaire luchtstroom. Met behulp van 
CFD-programmatuur waarmee de bewegingsvergelijkingen opgelost worden, kan een indruk 
verkregen worden dergelijke luchtstromen. 

Aan de loef- en lijzijde en om hoeken van een gebouw zijn vaak uitgesproken staande wervels. In 
figuur 12 zijn enkele luchtstroming geïllustreerd. 
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Figuur 12- Voorbeeld van luchtstromingen rond een gebouw in een 2-D situatie (Bron: KNMI [ 13]) 

In het drie dimensionale vlak is het stromingspatroon nog complexer. In figuur 13 zijn de 
verschillende stromingen aangeduid. 

INCIDENT WIND 
I'IIOFILE 

LATERAL EDGE AND 
ELEVATED VOIITEX PAIR 

Figuur 13 - Luchtstromingen rond een gebouw (Bron: Schnelle en Dey [ 14]) 

De wind die frontaal tegen de gevel van een gebouw met een plat dak stroomt, heeft een 
separatiepunt op de dakrand. Zie figuur 13. De luchtstroom raakt hier los van het dak en op het 
dak zelf ontstaat een recirculatiezone met een terugstromende luchtstroming. Indien de lengte 
van het dak voldoende lang is, gaat op een gegeven moment de luchtstroom het dakvlak weer 
volgen: er vindt 'reattachment' plaats. Zie figuur 14 en figuur 15. 

undisturbed 
wind-spe d 
profile 

se pa ration 
a l Irontal 
c nn r 

on the roof 
realtachrnent 

Figuur 14- Reattachment op het dak (Bron: De Wit [ 12]) 



Figuur 15 - Reattachment op het dak (Bron: De Wit [ 12)) 
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Waar vindt reattachment plaats? Richards en Hoxey [I 5] geven een overzicht van de in de 
literatuur gevonden waarden (tabel 5) en hebben veldonderzoek verricht aan een kubusvormig 
gebouw met een ribbe van 6 m. 

Typical Comment Sizc /Ji:o Iu( lJ) Rcattachmcnt 
Re no. length at 0 ' 

Castro & Robins Smooth Flow [IJ lli' Wind-tunnel 60mm 0.005 No 
rea ttac hment 

Ogawa, Oikawa & Uehara (RO) [3) 3.5 x l<f Wind-tunnel no 80mm 10500 0.067 No 
roughness re<lltachment 

Murakami & Mochida (5) 7 x to• Wind-tunnel 170 0.165 ~0.71J 

Silsoe [2] 3 x 106 Field 6m 750 0.23 >::::0.611 
Ogawa, Oikawa & Uehara [4) 3.5 .x Hf Field 1.8m 480 0.22 >::::0.5511 
Minson. Wood & Belcher [6) 6.3 x Hf LDA 200mm 60 0.3 0.41J 

measurements 
Castro & Robins Turbulent BL (IJ 10~ Wind-tunnel 200mm 50 0.27 >::::0.3h 
Ogawa, Oikawa & Uehara (R6) [31 1.9x 10" Wind-tunnel 80mm 106 0.265 No separation 

6 cm roughncss 

Ranked in order of longest to shonest reattachment length. 

TabeiS- In de literatuur gevonden reattachment lengtes (Bron: Richards en Hoxey [ 15]) 

Uit het experimentele onderzoek van Richards en Hoxey [I 5] volgen onderstaande 
reattachmentlengtes bij een windrichting recht op de voorgevel: 
• xr/H = 0,6 bij een constante windrichting en windsnelheid; 
• xr/H = 0,75 bij een heersende wind met een in de praktijk voorkomende variatie in richting; 
• Xr/H = 0,66 bij een heersende wind met een in de praktijk voorkomende vlagerigheid. 
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Schnelle en Dey [ 14] publiceren de volgende formules. Voor korte gebouwen ( L I H ::::: 2, zie 
figuur 16) geldt: 

xr L A ·(W lH) H= H + I,O+B ·(W lH) ............. .... ............................... (7) 

met: 

[ 
L )1'3 ( Jlt3 

A=-2,0+3,7 H en B=-0,15+0,305 ~ 

Voor lange gebouwen is de stroming onafhankelijk van de verhouding L I H en kan de 
reattachmentlengte worden bepaald door: 

xr 11,75 · (W I H) ___ ..;...._ _ __:__ ............ .... ..... .. ..... . ...... .. ... ........ . 
H I, 0 + 0, 25 · (W I H) 

Xr ------- _______ __ _... 

wind 0 H 

L 

.figuur 16 - Gebouwvariabelen bij het bepalen van de reattachmentlengte 

3.5 Horizontaal verplaatste regen 

(8) 

Welke invloed heeft wind op de neervallende regendruppel? In tegenstelling tot slagregen op 
gebouwgevels, is naar distributiepatronen van regen op een plat dak nauwelijks onderzoek 
gedaan. Chang en Wu [ 16] hebben een onderzoek gedaan naar verschillen in 
neerslaghoeveelheden op het horizontale vlak bij een realistische canopie. Op basis van een 2-D 
studie en een statistisch bepaald aantal regendruppels met een bepaalde afmeting, zijn 

druppeltrajectories berekend bij een windsnelheid U10 = 5 mis. De onderzochte canopies zijn 

weergegeven in figuur 17. 



(a) 

z.....• ........ 2 ........ z-• z-• 
oo->oo.o 

(b) 

Zone 2 z-• 

Zone, 

G0-40•200m 

(c) 
Zone4 

I 
I 
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Figuur 17- Onderzochte canopies (Bron: Chang en Wu [ 16]) 
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Uit tabel 6 blijkt dat er op de gebouwen minder regen valt dan op het aansluitende terrein. 
Alhoewel dit onderzoek niet 3-dimensionaal is uitgevoerd, vindt voor deze korte gebouwen 
volgens (7) geen reattachment plaats. Voor een kubus met een ribbe van 40 men een loodrecht 

op de gevel staande wind is de reattachtmentlengte xr volgens (7) gelijk aan 2, 47 · H. Voor de 

rechthoek met L = 40 m en W = 80 m en H = 80 m volgt xr = I, 36 · H. In beide gevallen vindt 

geen reattachment plaats op het dak. 

Op basis van beide onderzoeken kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat binnen de 
separatiezone minder regen zal vallen. Uit de wet van behoud van massa moet geconcludeerd 
worden dat de niet in de separatiezone gevallen regen, na het reattachmentpunt als extra regen 
neerslaat op het dak. De numerieke resultaten van het onderzoek van Chang en Wu zijn in tabel 
6 weergegeven. 



Canopie a 
Canopie b 

Canopie c 

Canopie d 

Canopie e 

Tabel 6-

Zone I Zone 2 
20,00 20,00 
22,45 18,56 

(+ 12,25 %) (-7,20 %) 
21,00 19,27 

(+5,00 %) (-3,65 %) 
23,48 17,64 

(+ 17,40 %) (-11,80 %) 
23,17 17,64 

(+ 15,85) (-11,80 %) 

Zone 3 Zone4 
20,00 20,00 
19,67 19,28 

(-1 ,65%) (-3,60 %) 
22,70 18,05 

(+ 13,50 %) (-9,75 %) 
18,66 19,19 

(-6,70 %) (-4,05 %) 
19,22 19,62 

(-3,90 %) (-1,90 %) 
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Zone 5 
20,00 
20,04 

(+0,20 %) 
18,98 

(-5,10%) 
21,03 

(+5, 15 %) 
20,35 

(+1,75%) 
.. 

Resultaten procentuele neerslag m de VIJf zones van de onderzochte canop1es met daaronder 
de procentuele afwijking (Bron: Chang en Wu [ 16]) 

In de separatiezone zal vooral de lichtere regendruppel meegenomen worden door de 
windstroom, terwijl de zwaardere druppel minder gevoelig is voor wind. 

Omdat informatie over horizontaal verplaatste regen niet beschikbaar is, moet een afschatting 
gedaan worden van de invloed van wind op vallende regendruppels. Op grond van tabel 6 zou 
een procentuele vermindering van de regen in de separatiezone van ongeveer 5 tot I 0% een 
acceptabele schatting zijn. Dit percentage geldt dan voor een windsnelheid van 5 m/s. Wat is de 
invloed in het worst case scenario van 25 m/s? 

Het getal van Reynolds is voor bolvormige lichamen gedefinieerd als: 

U"d Re=- .. . . . . . .......................... . . .... .................... . . . (9) 
\..) 

100 

10 

0.1 

0.1 

Os een 
~~j 

~~ ', 
/" " ' 

Srokes ', 

JO JO' 10' 

Re= U_d 
V 

JO.OOO 150.000 

10' JO' 

B 

A 

JO• 

Figuur 18- Weerstandscoëfficiënt voor bolvormige lichamen (Bron: Kundu en Cohen [ 17]) 

Bij 5 m/s ligt Re voor grote druppels (6 mm) op 30.000. Bij 25 m/s zijn is deze waarde vijf maal 
zo groot en dus 150.000. Binnen deze Re-waarden is de weerstandcoëfficiënt volgens figuur 18 
redelijk constant (ca. 0, 7). 



Op basis van de definitie van de C
0 

-waarde voor bolvormige lichamen: 
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D 
Co=------ ..... . . . .. ... ..................................... . 

0,5 · pUoc 2 (~d 2) 
(I 0) 

kan gesteld worden dat de kracht die op een bepaalde druppel wordt uitgeoefend evenredig is 
met het kwadraat van de windsnelheid . Bij een windsnelheid van 25 m/s za~ de horizontale 
wrijvingskracht D (zie figuur 19) ook 25 maal zo groot zijn dan bij het uitgangspunt van 5 m/s bij 

tabel 6. Indien de vermindering van regen bij 5 m/s gelijk is aan 5 tot I 0% ( p ligt tussen 3 en 

6,3°), zullen zelfs de meeste grote regendruppels worden verplaatst naar buiten het 

separatiepunt ( p ligt tussen 52 en 70°) . 

Fl h ·· · uc tWriJvlng 

F = m.g 

Figuur 19- Krachtenspel op een druppel 

Van Mook [ 18] citeert vanuit diverse literatuurbron11en de volgende theorie over de invloed van 

wind op druppels. De stoplengte L,top is de afstand die een druppel aflegt als een gevolg van zijn 

traagheid indien de drijvende kracht plotseling wegvalt. In deze thesis is dat de wind. Deze 

afstand is een functie van druppeldiameter d en initiële snelheid van de druppel u; (of 

windsnelheid). In figuur 20 is dit verband aangegeven. 

ï l ~ ~-,p S C Cl U. 1·1' ~ 1 

Figuur 20- Stoplengte als functie van de snelheid en druppeldiameter (Bron: Van Mook [ 18]) 
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De stoplengte is een maat voor de mate waarin regendruppels veranderingen in windrichting en 
windsnelheid kunnen volgen. In wervels zijn de stroomlijnen van de wind gekromd en vinden 
versnellingen plaats. In deze wervels zal de stoplengte een maat zijn voor de beïnvloeding door 
die wervel. Druppels met een bepaalde stoplengte, zullen wervels van een bepaalde dimensie wel 
volgen en wervels met een kleinere dimensie niet of nauwelijks. Van Mook [ 18] neemt aan dat de 
demarcatie ligt bij wervels met een dimensie die ongeveer gelijk is aan de stoplengte. 



4 Rekenmodellen 

4.1 Algemeen 
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Op willekeurige fluïdumdeeltjes kunnen krachten worden uitgeoefend. Dat kunnen 
gravitatiekrachten, wrijvingskrachten, versnellingskrachten, etc. zijn. De Navier-Stokes 
vergelijking beschrijft in partiële differentiaalvorm het evenwicht van zo'n willekeurig 
fluïdumdeeltje waarbij de verandering van impuls gelijk moet zijn aan de, op het fluïdumdeeltje 
werkende drukverschillen en de som van de werkende visceuze krachten en overige krachten. 
Samen met de continuïteitsvergelijking kan de stroming van een willekeurig fluïdum beschreven 
worden. 

Voor incompressibele media luiden de continuïteitsvergelijking 22 en de Navier-Stokes
vergelijking 23 voor isotherme, Newtonse stromingen als volgt: 

:+Y'•(p~) = O ..... . . .......... . .. .. .. . . . ............. .... .... . .. . . . . (11) 

;+(~•Vh= - iV'p+t.>V'2 ~+~ ..... .. .. .. ................... . ......... (12) 

In bijlage 13 zijn diverse voorstellingen van de Navier-Stokes vergelijking gegeven. Deze 
vergelijkingen voor de afzonderlijke richtingen vormen samen met de continuïteitsvergelijking 
een niet-lineair stelsel van gekoppe'lde differentiaal vergelijkingen. Analytische oplossingen van dit 
stelsel zijn slechts voor eenvoudige situaties bekend. In paragraaf 4.2 is zo'n analytische oplossing 
gegeven. 

In het huidige digitale tijdperk kunnen oplossingen benaderd worden door gebruik te maken van 
CFD, Computational Fluid Dynamics. Alhoewel de Navier-Stokes vergelijking altijd geldig is, ook 
voor turbulente stromingen, grenslagen, etc. is daarmee niet gezegd dat de huidige computers 
krachtig genoeg zijn om alle mogelijke stromingen te berekenen. Volledige oplossingen van 
turbulentie door CFD (Direct Numerical Simulation, DNS) zijn zeer tijdrovend en slechts 
mogelijk voor eenvoudige geometrieën. DNS wordt daarom in de bouwkundige engineering 
zelden toegepast. Turbulentie kan ook gemodelleerd worden door de grote grote wervels wel te 
berekenen en kleine wervels te modelleren (Large Eddy Simulation, LES). De meest populaire 
methode is de RANS-methode (Reynolds Averaged Navier-Stokes). Hier worden wervels 
gemodelleerd en het effect ervan op de hoofdstroming berekend. Of de oplossing voldoende 
nauwkeurige resultaten geeft, is afhankelijk van het probleem en kan pas worden vastgesteld na 
uitgebreid experimenteel onderzoek. Door zijn eenvoud wordt RANS wel algemeen toegepast H. 

Daarmee is niet gezegd dat met RANS alle mogelijke stromingsverschijnselen te berekenen zijn. 
Zo zal voor een afvoertrechter een empirisch model ingevoerd worden. Zelfs het met CFD 

22 dr. ir. G.F.J. van Heijst; "Fysische Transportverschijnselen deel I"; Collegedictaat 3BB90 TUle; 
Eindhoven; november 2006; pagina 16 
23 dr. ir. G.F.J. van Heijst; "Fys~sche Transportverschijnselen deel I"; Collegedictaat 3BB90 TU/e; 
Eindhoven; november 2006; pagina 35 
24 dr. ir. B. Blocken, dr. ir. M. Loomans; College 75892 'Inleid ing tot CFD in de bouwkunde'; collegejaar 
2007-2008; TU/e 
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simuleren welke invloed wind uitoefent op het oppervlak van een open bak water, is al een 
extreem tijdrovende klus 25. 

Voor stromingen van water waarbij de diepte van het water klein is ten opzichte van de lengte 
en breedte, worden de vergelijkingen vaak gereduceerd tot een twee dimensionale vorm (2-Dh), 
ook Shallow Water Equations (SWE's) geheten. Het aantal vergelijkingen wordt hierdoor 
gereduceerd tot drie. Sommige CFD softwarepakketten (o.a. Comsol) bieden de mogelijkheid 
om SWE's op te lossen. 

Een nieuwe simulatietechniek is de Lattice Bolzman methode. In tegenstelling tot CFD, wordt in 
Lattice Boltzman de stroming voorgesteld als fictieve deeltjes die bewegen en onderling botsen. 
Door de interactie van al deze bewegingen te analyseren binnen een gekozen rooster (veelal in 8 
richtingen) kan een stroming redelijk nauwkeurig berekend worden. Zie Zhou [ 19]. 

In het kader van deze thesis is zowel met Comsol als met Lattice Boltzman een poging gedaan 
om 2-Dh stromingen te modelleren. In beide gevallen bleek de dunne waterlaagdikte en de 
implementatie van de regen tot forse complexiteiten te leiden, zodat van dergelijke simulaties 
verder is afgezien. 

4.2 Snelheidsprofiel van een stationair stromende laag 

Voor een stationaire, laminaire stroming die onder invloed van zwaartekracht langs een hellend 
vlak stroomt (zie figuur 21 ), is een analytische oplossing van de Navier-Stokes vergelijking 
bekend. Zie Van Heijst [20]. 

Figuur 21 - Stationair stromende laag langs een hellend vlak 

Uitgangspunten: 

S · · d a. o tat1ona1r, us - = . 
àt 

De stroming is volledig ontwikkeld, dus u =u ( z) en v = 0. 

De lucht boven de vloeistof oefent geen schuifkracht op de vloeistof uit en de druk boven de 
vloeistof is constant en gelijk aan p •. 

De impulsvergelijkingen reduceren daarmee tot: 

x: 0 = -op + pg sin (a)+ )1 d
2

~ •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• ( 13) 
8x dz 

25 Gesprek met dr. ir. B. Blocken; TU/e; 25 september 2008 
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z: 
8p 

0 = -~- pgcos(a) ................................................. ( 14) az 

De randvoorwaarden zijn: 

z=O: u=O 

du 
z=h: Tzx =11~=0, p=p. 

dz 
Uit vergelijking ( 14) volgt nu met onbepaalde integratie: 

J: dz = -pg cos(a) J dz => p = -pgz cos( a)+ C 

Met toepassing van de randvoorwaarde ter plaatse z = h volgt nu: 

p=pa +pg(h-z)cos(a) ................................................. (IS) 

Uit (IS) volgt dat p uitsluitend afhangt van y, dus ap = 0. Door vergelijking ( 13) twee maal te 
ax. 

integreren en toepassing van de randvoorwaarden levert: 

pgsin(a) 
u = z(2h - z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 16) 

211 

Het snelheidsprofiel is dus kwadratisch. De volumestroom per breedte-eenheid bedraagt: 

q=fudz=pghJsin(a)·················································· (17) 
0 311 

De gemiddelde snelheid is te vinden op een hoogte z = (I - ~ .J3 )h . 
3 

Praktisch betekent deze oplossing dat de ruwheid van het vlak oneindig klein is. Francis [21] 
heeft een formule gegeven voor de snelheidsverdeling in een vlakke stromende laag vloeistof 
over een ruw oppervlak. Door de impulsuitwisseling vanuit de turbulente grenslaag aan het ruwe 
oppervlak is de volgende snelheidsverdeling gevonden: 

u(z) = S, 7S{ghi ·log[ 3~z ) 1\ z > O,Sk en u(O) = 0 ............................. ( 18) 

Het snelheidsprofiel is weergegeven in figuur 22. Omdat log (0) niet bestaat, volgt uit ( 18) niet 
dat u(O) = 0. Binnen de ruwheidspieken van de bodem is de snelheidsverdeling per definitie niet 
geldig. Met de definitie van Nikuradse's equivalente zandkorrelruwheid volgt dat op de toppen 

van de ruwheidspieken geldt dat z = O,S · k. 

In analogie met (2) geldt Tb = pu/ en met Tb = s pgh (zie ( 14. 7) in bijlage 14) volgt dat ~ = u, 

waarna met enig omwerken blijkt dat de snelheidsverdeling volgens ( 18) dezelfde is als de 
gebruikelijke logaritmische verdeling zoals deze ook voor het windprofiel (3) geldt. Na 
omwerking van ( 18) volgt: 

u(z) = u~ In ( 
3~z J ....................................................... ( 19) 
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De gemiddelde snelheid u is in het profiel te vinden op z' ::::: h Ie, zodat volgt: 

q=u·h=h fghi · ln (
33

h)· ... . ..... . ..... .. .. ........... .... . ..... . . . ... (20) 
K e·k 

z 

--~ q, 

Figuur 22 - Snelheidsprotiel van een vlakke waterlaag over een ruw oppervlak (Bron: Francis [21 )1) 

4.3 Shallow Water Equations 

Shallow Water Equations (SWE's) zijn gebaseerd op de volgende veronderstellingen. 
a. De stroming is isotherm en de vloeistof incompressibel. 
b. De karakteristieke horizontale schalen (schaal) zijn veel groter dan de karakteristieke 

vertikale schaal (waterlaagdikte). 
c. De veranderingen van het wateroppervlak zijn klein in vergelijking met de waterlaagdikte. 
d. De druk in de waterlaag is hydrostatisch verdeeld wat betekent dat de druk een functie van 

de diepte is. 
e. Regen is een continu fluïdum met een gemiddelde intensiteit r. 

In brjlage 15 is de afleiding van de massabalans voor 2-Dh Shallow Water Equations gegeven. Het 
resultaat is: 

~ + -f(h~) + ~(h~) = r_L •••••••••••••••• • ••• • ••••• ••• •••••••••• ••• • •• (21) 

Na de afleiding van de massabalans wordt in bijlage 15 de Navier-Stokes vergelijking ontwikkeld 
tot SWE's met behulp van de integraalstelling van Leibniz. Het resultaat, uitgeschreven voor de 
x-richting, is: 

Voor dey-richting kan op analoge afgeleid worden: 

o (hv) a(y3huv) o(y4hvv) aH o2 
{hv) o2 

(hv) •wr •br ' 
--+ + - v r = -gh- +u +u +--- (23) 

0t 0x 0y H _L 0y 0x2 0y2 p p 
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4.4 Het I-Dh-model 

Om het SWE-model verder te versimpelen worden de volgende vereenvoudigingen 
doorgevoerd. 
• Het model wordt 1-Dh beschouwd wat impliceert: v = 0. 

8
2 

(hu) a( y1huu) 
Bij turbulente stroming zijn de termen u 

2 
<< en 

àx àx 
• 

o2 
(hu) a(y2hvu) 

u << zodat de eerste termen verwaarloosd kunnen worden. 
ày2 ày 

• De snelheid van het stromende water uH << windsnelheid, zodat de snelheid van de wind 

over het wateroppervlak gelijk gesteld wordt aan U1o. 
• Wind wordt verondersteld evenwijdig aan het wateroppervlak in x-richting te stromen. 

Wind wordt in het rekenmodel zeer vereenvoudigd (zie paragraaf 4.6.2). De hier effecten 
van de hier aangenomen veronderstelling is daardoor van ondergeschikt belang. 

• De bodem b is vlak, waardoor de x-as samen kan vallen met de bodem. Dit impliceert dat H 
= h. 

~ = r*cosa r• 

j 

u ~ 

h h' = h/cosa 
" '" .,_.,_ · ' _[_~ . _u_._ _,, J _ u_ , - ·· - ·~ 

a X' H b 

x 
Figuur 23 - Rotatie van het assenstelsel 

Bij kleine rotaties van het assenstelsel geldt nu: 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

x~ x; 

au' OU 
àx' ~ àx; 

rj_ = r* cos( a); 

op grond van veronderstelling c mag gesteld worden: h' = h I cos(a), waardoor 

aH , oh' 
gh- wordt gh cos(a)-; 

àx àx 
door de rotatie gaat de zwaartekracht op een volume-elementje in x-richting een rol spelen; 
hierdoor komt er bij de afleiding van de SWE's in bijlage 15 bij de werkzame krachten een 

extra term: J pgx dz => gh 'sin( a); 
h 

met de benadering dat UH ~ U VOlgt dat de term UHrl WOrdt Ur
1 

= ur' COS( a) . 
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• omdat de vallende regen onder een hoek met het wateroppervlak invalt, levert de regen een 

impulsbijdrage r' cos( a)· r' sin( a). 

Met deze aannames en met weglating van de accenten kunnen (21) en (22) als volgt geschreven 
worden: 

oh a ( -) • 8t + àx. hu = r cos( a) ................................................. (24) 

en 

a (hu) a ( yh uu) • • . 
-- + - ur cos( a)+ r cos( a)· r· sin( a)= 

8t àx. 

oh . 't'wx 't'bx 
-ghcos( a)-+ ghsm( a)+--- ...... (25) 

àx. p p 

Indien regen onder een hoek ~ met de vertikaal op de waterlaag valt (zie figuur 24) en dan luidt 

(25): 

a (hu) a ( yh uu) • • 
~+ àx. +r cos(a+~)(r sin(a+~)-u)= 

( ) 
oh . ( ) 't'wx 't'bx ) -gh cos a + ~ - + gh sm a + ~ + - - - ............. (26 
àx. p p 

+r3 
1( 

a ~ 

~ * r : ten gevolge van wind 

Z 
1.11

/ r* .· 
-~~-· 

--LI 
-~~ 
I ··. "'"~ 
I '·,·-~:.;"'~'-'\~ 

·-~0.~ 

'·~~ 
· ''""""·~ s = tan a 

---~ 
Figuur 24 - Regen onder een hoek 

4.5 Het stationaire I-Dh-model 

In het model geldt hu = q zodat: 

àq = r' cos( a + ~) of wel geïntegreerd naar x met x(O): q = 0: q = r * cos( a + ~) · x 
àx. 

Hiermee kan voor het stationaire I-Dh-model (26) geschreven kan worden als: 



;: ( ~) + r' cos( a+ ~{r· sin( a+ Pl -~) o 
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( ) 
dh . ( ) 'twx 'tbx 

7 -ghcos a -+ghs~n a+---......... (2) 
dx p p 

waaruit volgt: 

. ( ) 2yqr* r*cos(a+~)(q •. ( A)J 'twx 'tbx 
Sin a --- + --r Sin a+,._. +---

dh gh2 gh h pgh pgh 
= -----=::....__----=--------'------'--------'---=----'--=--- ............. (28) 

dx 2 
cos(a)- yq 

gh3 

4.6 Rand· en beginvoorwaarden 

4.6.1 Bodemwrijving 

Voor stromingen in buizen e.d. wordt het drukverlies ten gevolge van die stroming veelal 
uitgedrukt als: 

~Pw = f · ±pu2 
•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• (29) 

Analoog aan algemene uitdrukkingen voor wrijvingsformules zoals (29) wordt de bodemwrijving 
voor vrije stromingen gedefinieerd als: 

'tb= ..!_pu2f ......................................... . ........ . . . . .. . .. (30) 
2 

Antoine De Chézy ( 1718-1798) definieerde voor vrije stromingen een coëfficiënt C =Jij 
waarmee 

pu2g pq2g 
'tbx = ~ = h2C2 .. • • • . • • • • • • . • . • • .. • ............................ • • • . • • (31) 

Op basis hiervan leidde hij voor vrije stromingen af (zie Francis [21 ]): 

u= cJh:i en dus q =hu= c~ ....................................... (32) 

De coëfficiënt van De Chézy blijkt afhankelijk te zijn van de hydraulisch gemiddelde diepte h en 
heeft geen relatie met een meetbare ruwheidsmaat. Velen na De Chézy hebben pogingen 
ondernomen de factor C nader te definiëren. In bijlage 14 zijn hier voorbeelden van gegeven. De 
meest gebruikte formule voor stromingen onder vrij verval is die van Gauckler-Manning: 

C = h116 In ............................................................. (33) 

met n de coëfficiënt van Manning volgens tabel 7, waarmee (31) overgaat in: 
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pq2gn2 
't = .................. .. . .... ... . . . .... . . . ... . . . ........ . .... . 

bx h7/3 
(34) 

Volgens Gauckler 26 geldt daarbij ook 

I ~ 
- = 25k ...................................................... . ...... (35) 
n 

met k de equivalente zandkorrelruwheid van Nikuradse volgens tabel 8. 

Materiaal Mannings coëfficiënt n 
Gladde cement, geschuurd hout, glad metaal 0,010 
Glad gestreken beton, ongeschuurd hout 0,011 
Ruw hout, çanvas 0,012 
Gietijzer, schoon metselwerk 0,013 
Gres buis, teer, schone beton 0,015 
Gemetselde breuksteen 0,016 

Tabel 7-
.. ... 

Waarden voor de coeffic1ent van Manmng 

Materiaal Nikuradse's ruwheid k [mm] 
Sterk geroest staal 1,0 tot 2,0 
Gelast staal 0, 1 
Gresbuis 0,2 tot 0,5 
Stenen Werkelijke maat 
Grind 10 tot 50 
Ongeschaafd hout 0,5 tot 1,0 

Tabel 8- Waarden voor Nikuradse's equivalente zandkorrelruwheld k 

Opmerking I 
De weerstandscoëfficiënt van Manning blijkt ook afhankelijk te zijn van het getal van Reynolds. 
Hoe lager de Re-waarde is, des te groter is de coëfficiënt van Manning. Experimenteel onderzoek 
aan normaal en ruw wegdekplaveisel Ueong e.a. [22]) toont dat volgens figuur 25 duidelijk aan. 

0.12 0. 30 

Reynolds Ncmber 

Figuur 25 - Coëfficiënt van Manning, afhankelijk van het getal van Reynolds bij een wegdek met een 
afschot van I% met een normaal (links) en een ruw oppervlak (rechts} (Bron: Jeong e.a. [22]) 

26 J.G. Grijsen, H.J.M. Ogink; "Wiskundige modellen voor afstroming via oppervlak en open leiding"; 
Speurwerkverslag S 134 deel 2; Waterloopkundig laboratorium; Delft; maart 1974, bladzijde 7 
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Opmerking 2 
Voordat water op een dak begint te stromen, blijkt een minimale waterlaagdikte noodzakelijk te 
zijn. Ook dit is door het genoemde experimentele onderzoek aan wegdekplaveisel aangetoond. 
Zie figuur 26. 

C•,015 t---t---t--t---t---t---l 

g 
.r::. g. 0.0 10 

0 
0.005 

0.000 +--+---1---+--+---1----1 ()..00 ) +--+--+--+--t--t---i 
0.000 O.OOll 0 ()o) c DO- C.C03 !l.C04 ' CJ! lJ :oe 

Unit Discharge (m2/s) 

Figuur 26- Minimale waterlaagdiktes voordat afstroming start bij een wegdek met een afschot van I% 
met een normaal (links) en een ruw oppervlak (rechts) (Bron: Jeong e.a. [22]) 

Om deze minimaal benodigde waterlaagdikte in berekeningen mee te nemen stelt Jeong e.a. [22] 
om de coëfficiënt van Manning te definiëren als (met Re =uh /u = q /u): 

c 
n=-1 +n .... . ... ...... ............ ..... .............. .... .......... . 

Re • 

De vergelijking van De Chézy (32) voor dunne waterlagen geschreven met de 
coëfficiënt van Manning volgens (36) luidt nu: 

(36) 

- .[s ~ c,u 
q- -h -- ................... .. ... .. . .. ........................... (37) 

n n e e 

Uit (37) volgt dat een minimale accumulatiehoogte hm aanwezig moet zijn, voordat afstroming 

plaats vindt. Deze hoogte is gelijk aan: 

h = [-C'U)0,6 ......................................................... . 
m .{s (38) 

In tabel 9 zijn experimentele waarden van c1 en n. weergegeven. 

Cl n. 
Gladde beton 7,5 0,0122 
Asfalt 21,3 0,0253 
Asfalt (afschot I%) 20,2 0,0178 
Asfalt (afschot 2%, 3%) 25,7 0,0283 

Tabe19- !Expenmentele waardes voor c1 en n. voor wegdekplaveisel (Bron: Jeong e.a. [22]) 

4.6.2 Wind in het model 

In paragraaf 3.3 is aangegeven dat wind in de atmosferische grenslaag turbulent is en fluctuaties 
heeft in snelheid en richting. In paragraaf 3.4 is ingegaan op separatie en reattachment op een dak 
van een gebouw. Windstromingen boven op een dak zijn dus uiterst complex en instationair. 
Omdat met het stationaire model berekeningen worden uitgevoerd, zal wind in het model ook 
als een stationair verschijnsel worden ingevoerd, zonder rekening te houden met separatie en 
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reattachment. In hoeverre deze vereenvoudiging de uitkomsten beïnvloedt, verdient nader 
onderzoek. In de wrijvingscoëfficiënt van wind is het werkelijke gedrag van wind wel 
verdisconteerd. 

4.6.3 Wrijvingsweerstand van wind 21 

De wrijving die wind op een vlakke waterlaag uitoefent, is van meerdere factoren afhankelijk. 
Indien een constant ongestoord logaritmisch windprofiel beschouwd wordt zonder beïnvloeding 
van obstakels, dan zullen de volgende factoren een rol spelen bij de optredende wrijving: 

• Windsnelheid U10 ; 

• strijklengte van de wind over het water (fetch); 
• tijdsduur waarmee de wind over het water strijkt; 
• diepte van de waterlaag. 

De gevolgen van wind op het wateroppervlak zijn divers: 
• in de bovenste laag van het water ontstaan windrichting gerelateerde stromingen (wind 

induced currents); 
• wind veroorzaakt rimpels of golven op het wateroppervlak. 

Golven worden vaak onderscheiden in oppervlakte golven en golven die zich onder het 
oppervlak manifesteren. Voor dunne waterlagen zijn de volgende oppervlaktegolven van belang: 

• capillaire golven of rimpels; de belangrijkste factor hiervoor is oppervlaktespanning; de 
kenmerkende golflengte is klein (À < 3 cm); deze golven verplaatsen zelf geen massa; 

• golven onder invloed van zwaartekracht en oppervlaktespanning; ook deze golven 
verplaatsen zelf geen massa; 

• afvoergolven die ontstaan door veranderingen van debiet; deze golven verplaatsen wel een 
relatief grote massa. 

De combinatie van windsnelheid, Cw -coëfficiënt en golven is uiterst complex. Deze complexiteit 

wordt vergroot, doordat oppervlaktegolven transversale golven zijn en de vloeistofdeeltjes zich 
in vertikale zin bewegen en zich dus richting de bodem uitbreiden. Diverse onderzoeken tonen 
aan dat bodemweerstand in dunne waterlagen de golven 'jong' houden hetgeen resulteert in een 
verhoogde weerstandsfactor 28• De relatie tussen alle factoren is weergegeven in figuur 27. 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat veel onderzoek gepleegd is naar de relatie van alle van 
belangzijnde factoren. Echter, de gevonden onderzoeken betreffen waterlagen van meer dan I m 
hoogte. Dit is een laagdikte die weinig relatie heeft met het onderwerk van deze master thesis. 
Diepgaand onderzoek naar de invloed van wind op een dunne waterlaag is daarom aan te 
bevelen. 

27 Veel informatie in deze paragraaf is overgenomen uit De Wit [ 12]. 
28 o.a. in H.K. Johnson, H . Kofoed-Hansen; "lnfluence of bottom friction on sea surface roughness and its 
impact on shallow water wind wave modeling"; Danish Hydraulic lnstitute; Horsholm; Danmark; augustus 
1999; Journal of physical oceanography; volume 30; pagina 1754 
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Figuur 27- Relatie en onderlinge invloed van alle windweerstand gerelateerde factoren bij stijgende 
waarden 

Henry Charnock ( 1920-1997) heeft als een van de eersten een eenvoudig verband gevonden 
inzake golven, dat luidt: 

2 u. 
z0 =a- ................ .. ......... .. ...... . ....... ..... ... . . . ....... (39) 

g 

met a = 0,0185. Het verband geldt voor wateroppervlakken met lange strijklengtes en een 
langdurige invloed van wind. 

De Universiteit van Rhode lsland (USA) [23] heeft eigen onderzoek vergeleken met diverse 
andere onderzoeken. De resultaten zijn weergegeven in figuur 28. 

4 .0 
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Donelan & Pierson (1987) / 
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-B- The Pre sent Model (+72h) 
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Figuur 28- Vergelijking gevonden Cw -waarden door diverse onderzoeken (Bron: University of Rhode 

lsland [23]) 
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Voor het doel van deze thesis ( U10 :5 25 m/s), waarbij de tijdsduur dat de wind over het 

wateroppervlak stroomt kleiner is dan I uur, is de relatie van Charnock (figuur 28) voldoende 

gelijk aan de Cw -waarde voor jonge golven en daarom aanvaardbaar. 

De relatie van Charnock (39) ingevuld in (4) levert: 

U10 =~In( I O~ J ..................... ....... ... ...... .. ... ... ...... .... (40) 
K au. 

Uit (2) en (5) volgt dat u. = .JC:u,0 waarmee na omwerking volgt: 

lOg 
aC eK' jC;; ...................... ... .. ..... ..................... (41) 

w 

Dit verband is in figuur 28 getekend in de schijnbaar rechte lijn. Toba e.a. 29 stellen daarom dat 

het verband tussen Cw en U, 0 ongeveer voldoet aan de vergel ijking: 

Cw =(0,80+0,065U10 )·10-3 
•••••••••••••••••••••••• •• • • • • •••••• • •••• • • • •• (42) 

Binnen deze thesis is de maximale windstoot 25 m/s. Zowel met de impliciete formule (41) als 

met (42) volgt dat Cw == 0,0024. 

4.6.4 Invloed van de druppel op de stroming 

Op een dakvlak waar water niet accumuleert, is de dikte van de waterlaag enkele millimeters 
hoog (zie paragraaf 5.1 ). Dit betekent dat de gemiddelde waterlaagdikte dezelfde orde van 
grootte heeft als een regendruppel zelf. Bij een inslag van een druppel in de waterlaag loodrecht 
op het oppervlak van het stromende water, wordt de stroming op de plaats van de inslag 
afgeremd. Zie Boers [24]. Benedenstrooms van de inslagplaats stroomt de waterlaag gewoon 
verder. De stroomlijn van het water op het dak wordt door de inslag verstoord. Na de inslag 
moet de 'ingevallen druppel versneld worden tot de volgende inslag plaats vindt. De versnelling 
tussen twee inslagen wordt klein verondersteld omdat het afschot op het dak klein is en de 
stroming beheerst wordt door wrijvingskrachten tussen de waterlaag en het dakoppervlak. Deze 
effecten maken het aannemelijk te veronderstellen dat de snelheid van het afstromende water 
gemiddeld genomen redel ijk constant blijft, ondanks invallende regendruppels. 

Onderzoeken naar dunne stromingen op gladde oppervlakken tonen daarentegen aan dat de 
invloed van invallende regendruppels significant wordt bij toenemende weerstandscoëfficiënten 
van het dak (Yoon en Wenzei [25]). Andere onderzoeken tonen aan dat er nauwelijks een 
invloed is van invallende regendruppels (Robertson e.a. [26]). Veldonderzoek aan glad en ruw 
wegdekplaveisel (Jeong e.a. [22]) toont aan dat er nauwelijks verschil is tussen het afvoeren van 
water dat door regendruppels op het wegdek valt en het afvoeren waarbij water netjes verdeeld 
op het wegdek gepompt wordt. Zie figuur 29. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd 
worden dat de inslag van regendruppels nauwelijks invloed heeft op de laagdikte. 

29 Y. Toba, N . lida, H. Kawamura, N . Ebuchi, I.S.F. Jones; "Wave dependenee of sea-surface wind stress"; 
Journal of Physical Oceanography; Volume 20; May 1990; page 706 
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Figuur 29 - Laagdiktes op plaveisel met regen (vierkant), opgebracht water (ruit) en in combinatie 
(driehoek) bij normaal plaveisel (links) en ruw plaveisel (rechts); het debiet geldt perm' 
breedte (Bron: Jeong e.a. [22]) 

Inslag van regendruppels in waterlagen van grotere diktes is nihil , omdat: 
• door wateraccumulatie de snelheid van de waterlaag in relatie met de waterlaagdikte erg laag 

is; 
• de massa (impuls) van de druppel heel erg klein is ten opzichte van de impuls van de 

aanwezige watermassa op het dak. 

4.6.5 Stuwhoogtes 

De beginvoorwaarde van het rekenmodel wordt bepaald door de stuwhoogte van de afvoer of 
overstort. 

De afvoercapaciteit van een afvoer wordt bepaald door een aantal factoren, er van uitgaande dat 
de aangesloten afvoerleiding de, door de afvoertrechter af te voeren hoeveelheid regenwater, 
ook daadwerkelijk afvoert. Deze factoren zijn : 
• diameter van de doorlaat; 
• geometrie van de afvoer zelf; 
• waterhoogte ter plaatse van de afvoer; 
• positie van de afvoer op het dak (aanstroming); 
• stromingsprofiel en stromingssnelheid. 

De capaciteit van een afvoertrechter wordt door leveranciers op basis van metingen bepaald . 

Een empirische formule voor de stuwhoogte van een rechte steekafvoeren met overlaatstroming 
en een onbelemmerde instroming is Jo: 

Q2 
h = 3 2gm2rr2D2 ............................... .. ........ . .. . .... . ..... (43) 

waarin (zie figuur 30): 

h 
m =0, 46+0, 35 - voor scherpkantige instroming 

D 
h 

m =0, 58+0, 35 - voor conische instroming. 
D 

Jo Cursus TVVL 'Sanitaire en aanverwante technieken' , hoofdstuk I 0, pagina 85 
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Geldend voor: 

scherpkantige instroming conische instroming 

I ,5 D < maat I < 3 D 
I ,5 D < maat 2 < 3 D 

- -D D 

Figuur 30- Scherpkantige en conische instroming 

Angelsaksische landen hebben de afvoercapaciteit van een verdiepte afvoertrechter (zie figuur 
31) vastgelegd in de norm BS EN 12056-3:2000. De afvoercapaciteit is vastgelegd met de 
empirische formule: 

waarin: 

Q debiet in [ft3/s] 

DR diameter van de verdieping zone in [inch] 

hu waterlaagdikte in [inch] 

Na omrekening naar SI-eenheden volgt: 

R ( U )1.5 Q = 4, 2136 D h .... . .............................................. . (44) 

verdiept 

-D 

Figuur 31 - Verdiepte afvoertrechter 

In tabel I 0 is een vergelijking gemaakt van de afvoercapaciteiten van een scherpe, conische en 
verdiepte afvoertrechter. 

Scherpe trechter Conische trechter Verdiepte trechter 
D [mm] Q [1/s) h [mm] Q [1/s] h [mm] Rand [mm] Q [1/s) h [mm] 

57 3 32 4 34 171 4 10 
69 6 44 7 44 207 7 14 
77 8 49 9 48 231 9 17 
100 14 61 17 62 300 17 25 
117 21 72 25 72 351 25 33 
ISO 37 89 44 89 450 44 48 
190 65 lil 80 113 570 80 71 

.. . .. Tabel I 0- VergeliJking capac1te1ten scherpe, con1sche en verd1epte afvoertrechter 
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NEN 6702 [9] geeft in artikel 8.7.1.5 voor de waterhoogte boven een ronde steekafvoertrechter 
2 

h = 0,29 ( ~ r. Dit volgt uit vergelijking (43) door m gelijk te stellen aan 0,46. Dit uitgangspunt 

resulteert in een veilige (hoge) waarde voor h. 

Positionering van een afvoer aan de dakrand (zie figuur 7a en foto 2) leidt tot grotere 
waterhoogtes. Hydraulisch gezien kan een afvoer aan de dakrand vergeleken worden met een 
overlaat. Volgens Tomà [5] heeft de normcommissie NEN 6702 voor de bepaling van de 
capaciteit van een noodoverstort dat ook gedaan. Vanuit de literatuur o.a. Francis [21], Thijsse 
[27] en De Vries [28] is de capaciteit van een volkomen lange overlaat, gelijk aan: 

~ ,{(i 
Q = 1,7 .... 2.0 b h2 of wel h = 0,7 .... 0,63 ~b ... ............. ... .............. (45) 

De afvoerfactor varieert van 0,7 ... 0,63, afhankelijk van de vorm, uitvoering en afmetingen. 

Opmerking 2 
NEN 6702 [9] geeft in artikel 8.7.1.5 voor de waterhoogte boven een rechthoekige overlaat 

1 

h = 0,70 ( ~ r. Vergelijking (45) geldt voor overlaten met forse afmetingen. De factor 0,7 in de 

norm is daarom optimitisch. 

In figuur 32 is als voorbeeld een, door de fabrikant verstrekte afvoerkromme, weergegeven van 
een lora-X afvoertrechter type LX621 DN I 00. 

90 ,-----------~----~-----n 

80 

70 

"E ..s 60 
.c; ., 
~ 50 

~ 
~ 40 

~ 
30 

20 

l OL-----~----~----~----~ 
0 

Afvoercapac iteit Q [1/s j 

Figuur 32 - Afvoer aan de zijkant van het dak met de bijbehorende waterlaagdikte. De afvoerfactor 
varieert van 0,6 bij IS mm tot 0,77 bij 90 mm waterlaagdikte (Bron: Loromeij) 

De capaciteit van afvoertrechters die fungeren onder invloed van drijfhoogte (dat wil zeggen met 
geheel gevulde leidingen), is grotendeels afhankelijk van de beschikbare onderdruk ter plaatse van 
de trechter. Het principiële verloop van de capaciteit van een afvoer onder invloed van 
drijfhoogte in vergelijking met een afvoer onder invloed van overlaatstroming is in dimensieloze 
eenheden weergegeven in figuur 33. 
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Figuur 33 - Afvoercapaciteit afvoeren onder overlaatstroming (a) en onder invloed van drijfhoogte (b) 

Om de capaciteit van een afvoertrechter te definiëren is in DIN EN 1253 een standaard 
meetopstelling en meetmethode vastgelegd. Een praktijkmeting van een UV-trechter DN 50 
(fabrikaat Dyka) is weergegeven in figuur 34. 

DYKA Bitumentrechter Durchmesser 50mm 

E 60 
E 

-~ 50 .r:. -:I 
Mindestabfluf1 nach 

4---~----~----H ~---+----~--~ 

DIN EN 1253 
ro 40 ::0 
ro .r:. 
(.) 

30 ro 
0 
E 
ro 20 
(1) 

.r:. :o 

.r:. 10 ..:.:: 
(.) 
:I ... 
0 0 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Abflur..vermögen Q in 1/s ohne Lufteintrag 

Figuur 34- Afvoercapaciteit Dyka Vacurain trechter DN 50. Bij een afvoerdebiet van ca. 12 1/s vindt de 
omslag van overlaatstroming naar stroming onder invloed van drijfhoogte plaats. De 
waterlaagdikte is dan 35 mm (Bron: Dyka) 

Samenvattend wordt gesteld dat: 
• de waterlaagdikte die nodig is om de afvoer op volle capaciteit te laten werken afhankelijk is 

van vorm, uitvoering, fabrikaat en stromingstype; 

• bij kleine stuwhoogtes een UV afvoertrechter werkt op basis van overlaatstroming; 

• een afvoer aan de zijkant van de dakrand de grootste stuwhoogtes veroorzaakt; 

• een afvoer een forse stuwhoogte nodig heeft om op volle capaciteit te functioneren. 
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4. 7 Beschouwingen zonder regen en wind 

Zonder invloed van regen en wind luidt (28): 

. 'tbx 
sm(a)- -

dh pgh 
2 •••••.•••••••••••.•••••••••••••••• 0 • 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 • 0 • 0 0 0 

dx cos( a)- yq 
gh3 

of met (34): 

. q2n2 

(46) 

dh 

dx 

sm(a) -!OiJ 
h 

------'-'--2:-- ... 0 •••• 0 0 ••••• •• • ••• •••••••• 0 •• 0 ••••• • ••••••••• 0 •••• (47) 

cos( a)- yq 
gh3 

Bij zekere waardes van q respectievelijk h kan de teller dan wel de noemer van (47) van teken 
wisselen. De fysische betekenis hiervan wordt nagegaan. 

4.7.1 Stroming in evenwicht 

Voor stromingen met een constante waterdiepte geldt dh = 0. Blijkbaar geldt dan 
dx 

" q2n2 
sin( a)=~= -

0 3 . De bij deze situatie behorende waterlaagdiepte is de evenwichtsdiepte 
pgh hl I 

h., waarvoor dus geldt: 

0 bx 
h =---
• pgsin(a) 

(q . n)3ts 
. 3/10 . 0 • • • •• •• ••••••••••••••• 0 •••••• 0 •••••••••••••••• (48) 

sm(a) 

De fysische betekenis van deze evenwichtdiepte is dat bij h = h. de wrijvingsweerstand van het 

dak gelijk is aan invloed van de zwaartekracht op de stroming. 

4.7.2 Kritische stroming 

2 

Het Fraude-getal _l:l_ is van belang voor alle stromingen met vrije oppervlakken 31. De waarde 
gh 

bepaalt het stromingstype. Indien Fr< I wordt de stroming subkritisch genoemd en met Fr> 
is de stroming superkritisch. Voor de kritische toestand geldt Fr = I, zodat dan geldt: 

2 

Fr = yq 3 =I; de bijbehorende waterlaagdikte h wordt h,r, zodat 
gh 

h" ~ ~Y~,' ... ........... .. . . .. .. ..................................... (49) 

Opgemerkt wordt dat in de noemer van (47) niet de waarde I maar de cosinus van de helling 
staat. Dit is het gevolg van het roteren van het assenstelseL 

31 dr. ir. G.F.J. van Heijst; "Fysische transportverschijnselen deel I"; Collegedictaat 3BB90 TU/e; Eindhoven ; 
november 2006; pagina 56 
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In geval Fr> I wordt gesproken over schietend water en bij Fr< I over stromend water. 

4.7.3 Stromingtypes 

De tekenwisseling van de teller (T) en noemer (N) van (47) is in figuur 35 weergegeven. 

h 
dh 

T>O: N>O: di( > 0 

~hcr:N=O 

/ T>O; N<O: äl;- < 0 

/ - - --- h0 : T=O 

I T<O· N<O· dh > 0 t/ · 'dx 

T>O; N>O; : > 0 

T<O· N<O· dh > 0 
• ' dx 

dh 
T>O: N <O; dx < 0 

Ï Steile helling 
L--------------~-------- q 

Flauwe helling 
L------------~-------------· q 

Figuur 35- Tekenonderzoek van formule (47) voor een steile en een flauwe helling 

Boris A. Bakhmeteff ( 1895-1933) onderzocht formule (47) waarbij de tekenwisseling van teller 

(h = h.) respectievelijk noemer (h =her) tot onderscheiden stromingstypes leidt. Hij gebruikte 

daarbij de volgende classificaties (zie De Vries [28]): 

• type A: 
• type H: 
• type M: 
• type C: 
• typeS: 

negatieve bodemhelling (A = adverse slope); 
horizontale bodem (H = horizontal bed); 
flauwe helling (M = mild slope) 
kritische helling (C = critica! slope) 

steile helling (S = steep slope) 

In figuur 37 is de volledige classificatie weergegeven. 

Een praktische toepassing is een dakoverstort. Zie figuur 36. Door het ontstaan van een 
zogenaamde 'backwater curve' is de waterlaag stroomopwaarts op het dak hoger dan uit de 
waterstand op de dakrand of in de noodoverstort volgt. 

backwater curve 

+···························· ·· ············ ··· ··················· · 

\ 

Th:· ·fï:- ---___ _ 
- ·-· 

Figuur 36- Backwater curve 
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Figuur 37 - Classificatie van stromingtypes met hun stuwkrommen 
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h < he en h < her 

A3 

H3 

M3 

-rrh -- __;:;z- - - - -__ - -__ ----_-_- - -~ - -
h e • er 

[ ' / --

C3 

~ 
-----~31 

SJ 

-~~ - - - -__ -- - ----- - - 

_t~ -.- -
"/·-,~ 

Voor een superkritische stroming {h < h. en h <her) is een bovenstroomse randvoorwaarde 

nodig. Voor een subkritische stroming (h > h. en h >her) is een benedenstroomse 

randvoorwaarde nodig. Een (nood) afvoer of een overstort via de dakrand is zo'n 
benedenstroomse randvoorwaarde. Bovenstroomse randvoorwaarden zijn bij platte daken niet 
relevant. 



4.8 Afschatten van termen 

De stationaire I-Dh-formule (28) gecombineerd met (5) en (34) luidt: 
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sin (a) - 2yqr • + r • cos( a + ~) ( 9 - r • sin( a+ ~)J + .e_.~,.,~lQ~. - q2n2 
dh gh2 gh h pgh h1013 

= __ _____:::.__ __ ---=._ _ _o ____ -----"--------'----=---- ...••.. (50) 
dx 2 

cos(a)- yq 
gh3 

Het debiet op een oppervlak q = r.L ·x. De regenintensiteit r heeft zelfs bij de maximale 

intensiteit van 470 1/s/ha een orde van grootte O(l o-5
) [m/s]. De producten q · r· en r ' · r ' 

hebben derhalve een orde van grootte O(l o - Io) • Met de orde van grootte van h: 0(1 o -
1 
.... 1 o-

4
) 

hebben de tweede en derde term in de teller 0(1 o-7 
.... 1 o- 10

). In relatie met windterm die 

O(l o-3 
.... 10-4

) heeft bij 25 m/s zijn de regentermen minder relevant. De orde van grootte van de 

vijfde term in de teller (bodemwrijving) is zeer sterk afhankelijk van de waterlaagdikte 

o(l o-7 
.... 1 03

). 

Om een afschatting van de impulsverdelingsfactor y te maken zijn op basis van ( 19) waardes 

hiervan bepaald. In tabel I I zijn de resultaten weergegeven. 

h = 0,005 m h = 0,05 m h = 0,1 m 
n = 0,01 1,0329 1,0164 1,0138 
n = 0,0165 1,1586 1,0432 1,0330 
n = 0,0234 6,8049 1,1354 1,0860 

Tabel I I - Impulsverdelingsfactor y bij een afschot van 1,6% en verschillende waarden van n en h 

De invloed van de impulsverdelingsfactor y op dunne waterlagen met een ruwe dakbedekking is 

het grootst. De absolute uitkomsten van dunne waterlagen moeten daarom voorzichtig 
geïnterpreteerd worden. In de combinatie met wind is de invloed van y beperkt hetgeen blijkt uit 

figuur 38. De uitgangspunten van de berekening zijn in paragraaf 4.9 opgenomen. 



afschot 1%, stuwhoogte 10 mm , dakbedekking met grind, wind 25 m/s 
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Figuur 38 - Invloed van de impulsverdelingsfactor y op een dak bij een opwaartse wind 

4. 9 Oplossen met MATLAB 

Met het stationaire 1-Dh model volgens formule (50) worden berekeningen gemaakt om een 
indruk te krijgen van de waterlaagdikte, de windinvloed en de dakruwheid. De SWE's reduceren 

hiermee tot een enkele de differentiaalvergelijking, die vrij eenvoudig met behulp van MATLAB® 
opgelost kan worden. Met de resultaten van de berekeningen moet, om de volgende redenen, 
kritisch worden omgegaan. 
• De berekening is gemaakt onder stationaire omstandigheden: stationaire regen en stationaire 

wind. Dit zijn geen realistische praktijkomstandigheden. Dynamische effecten zouden best 
een grote rol kunnen spelen in het gedrag van dunne waterlagen op platte daken. 

• De neiging ontstaat om van de doorbuiging van het dak een wiskundige functie op te stellen 

en de plaatsafhankelijke afgeleide van deze functie als vervanging voor sin( a) in formule (50) 

in te voeren. Dit kan echter niet omdat de x-as dan niet meer gelijk is aan het dakvlak en dus 
H -:f- h (zie paragraaf 4.4). 

• Bij steile hellingen ontstaan watersprongen. Deze worden ook in de berekeningen gevonden. 
Echter, een uitgangspunt voor SWE's is dat veranderingen van het wateroppervlak klein zijn. 
Bij een watersprong is dit uiteraard niet het geval. Uitkomsten waarbij een watersprong 
optreedt, zijn daarom niet betrouwbaar. Zie hiervoor figuur 39. Berekeningen waar een 
watersprong optreedt, worden verder buiten beschouwing gelaten. 
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Figuur 39 - Watersprong; de onderste lijn is het dakvlak: stromingtype SI; waterhoogte bij de afvoer is 
I 0 mm; kritische waterhoogte is 4,4 mm; evenwichtshoogte is 3,3 mm; afschot 1,6%; n = 
0,0 I; r = 4 70 1/s/ha. 

De evenwichtshoogte h. is in paragraaf 4.7.1 beschouwd zonder de invloed van regen en wind. 

De teller van (47) is daarbij, exclusief de invloed van wind en regendruppels, gelijk aan nul 
gesteld. In (50) is de impuls van de regen en de windinvloed, beiden in in x-richting, wel van 
invloed. In het geval dat regen en wind meegenomen worden in de berekeningen, dient de 

dh 
definitie van h geïnterpreteerd te worden als - = 0 en dient de volledige teller gelijk aan nul 

e dx 

te zijn. Dit impliceert dat h. hier afhankelijk is van wind en regen. 

De met MATLAB uit te voeren berekeningen worden opgezet met de volgende parameters: 
• vorm dakvlak: zie figuur 40; 
• lengte van het dakvlak: 20 m; 
• regenintensiteit: 470 1/s/ha; 
• afschot: 0, I en 1,6 %; 
• gladde dakbedekking: Mannings coëfficiënt n = 0,0 I; 
• bitumineuze dakbedekking: Mannings coëfficiënt n = 0,0 165; 
• dakbedekking met 40 mm grind: Mannings coëfficiënt n = 0,0234; 
• stuwhoogte van de (lijn)afvoer: 5, 10 en 50 mm; 
• regen vertikaal, tenzij anders aangegeven; 

• impulsverdelingsfactor y : I ,05. 

De gebruikte MATLAB-files zijn weergegeven in bijlage 16. 



5 Toepassingen 

5.1 Zones van verschillende waterlaagdiktes 
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Het gedrag van de waterlaag op het dak verschilt per zone op het dak. Hierbij worden de 
volgende hydraulische zones onderscheiden: 

• zone I: er is geen sprake van wateraccumulatie; het water stroomt onder invloed van 
zwaartekracht en de stroming wordt door wrijving gedomineerd; 

• zone 2: er is sprake van wateraccumulatie ten gevolge van stuwhoogte van de afvoer en/of 
ten gevolge van het doorbuigen van de draagconstructie. 

Zone I Zone 2 

lf 
afvoer 

Figuur 40 - Hydraulische zones op een plat dak 

De stationaire waterlaagdikte bij de overgang van hydraulische zone I naar zone 2 kan voor de 
2-D situatie zonder wind voor een hydraulisch glad dak benaderd worden door ( 17). 

Voorbeeld: 
Regenintensiteit: 470 1/s/ha 
Lengte zone I : 20 m 
Afschot: 1,5% 

Hieruit volgt een laagdikte h van 2,7 mm. 

Voor meer praktische dakbedekkingen, zijn onder dezelfde omstandigheden de waterlaagdiktes 
met ( 19) berekend met een: 
• praktisch glad dak met een zandkorrelruwheid k = 0,24 mm (n = 0,0 I): h = 3,3 mm; 
• dak normale bitumineuze dakbedekking met een zandkorrelruwheid k = 5 mm (n = 0,0 165) : 

h = 5,3 mm; 

• dak met grind met een zandkorrelruwheid k = 4 cm (n = 0,0234): h = 9,5 mm. 

Voor de dakbelasting c.q. het risico op overbelasting van de dakconstructie zijn deze waardes van 
de waterlaagdikte in zone I verwaarloosbaar klein. 

5.2 Stromingtypes op een dak 

Met de in paragraaf 5.1 gedefinieerde praktische dakbedekkingen, worden met (20), (48) en (49) 
kenmerkende hoogtes op een dak berekend worden, zoals die zijn weergegeven in tabel 12. 



Dakbedekking 
k n 

[mm] [m] 
Hydraulisch glad - -
Praktisch glad 0,24 0,0100 
Bitumineus 5,0 0,0165 
Met grind 40,0 0,0234 

H her 
[mm] [mm] 

2,7 4,5 
3,3 4,5 
5,3 4,5 
9,5 4,5 

h 
e 

[mm] 
-
3,4 
4,6 
5,6 
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helling 

steil 
steil 
flauw 
flauw 

.. Tabel 12- Kenmerkende grootheden voor voorbeeld dak van 20 m biJ een afschot van I ,5% en een 
regenintensiteit van 470 1/s/ha. 

Andere daklengtes en daarmee een ander debiet, wijzigt niets aan het resultaat of een dak steil of 
flauw is. 

Uit tabel 12 blijkt duidelijk dat her en h. in de orde van grootte van enkele millimeters ligt. In de 

hydraulische zone 2 wordt een stuwhoogte in orde grootte van centimeters opgelegd. Dit wordt 
veroorzaakt door de dakrand al dan niet voorzien van een stadsuitloop of een noodafvoer, dan 
wel veroorzaakt door stuwhoogte ten gevolge van een steekafvoer. De werkelijke waterlaagdikte 

is daarmee van een veel grotere orde dan her en h •. Daarmee zijn alleen de stuwkrommen MI en 

SI in zone 2 relevant. Bij kleine stuwhoogtes komt stuwkromme M2 voor. Alle praktische 
situaties zijn in figuur 41 weergegeven. 

alles één punt .., 

flauwe helling 

flauwe helling 

alles één punt 

steile helling 

M2 

~e 
1 

opgelegde hoogte 
-:--~-----~-~ ~ lJ>ilv.__stadsuitloop 

Figuur 41 - Voorkomende praktische stromingtypes op daken 

5.3 Brede dakrand als overstort 

Conform NEN 6702 dient de maximaal optredende waterhoogte als dakbelasting in rekening 
gebracht te worden. De waterhoogte kan beperkt worden door een bewust aangebrachte 
noodafvoer. Het aanbrengen van een lage dakrand is de meest natuurlijke vorm van beperking 
van waterhoogte. 

Daarbij moet dan wel rekening gehouden worden met de zogenaamde 'backwatercurve' van 
figuur 36. Bij een voldoende brede dakrand, zal de waterlaagdikte op de dakrand gelijk zijn aan 

her· 

Van een dakvlak van 20 m lengte dat over de dakrand overstort met een regenintensiteit van 470 
1/s/ha wordt met (49) de kritische waterlaagdikte berekend, die gelijk is aan 4,5 mm boven de 
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dakrand. Als gevolg van de backwatercurve moet volgens NEN 6702 met (I )gerekend worden 
op: 

De waterhoogte van de ongestoorde stroming is hier een factor I ,5 groter dan de kritische 
waterhoogte op de voet van de dakrandoverstort. 

Voor noodafvoeren met een beperkte breedte, geldt volgens NEN 6702 dezelfde formule. 
Zonder aanwezigheid van afschot wordt aanbevolen de afstand tussen noodafvoeren te 
maximaliseren op 30 m. Bij aanwezigheid van afschot geldt deze maximale maat dus niet. Indien 
noodafvoeren met beperkte breedte en een onderling afstand van 30 m toch toegepast worden, 
dient met een verhang van de stroming in twee dimensies rekening gehouden te worden. 

5.4 Gevolgen van reattachment 

De grootte van de vallende regendruppels varieert van 0,012 mm (mistdruppels) tot 6 mm (grote 
regendruppels) 32. Er is een statistisch verband tussen regenintensiteit en druppelgrootte. 

Druppels met een stoplengte Lstop die kleiner is dan afmeting van een windwervel, zullen die 

wervel volgen. Druppels met een grotere stoplengte, zullen de wervel niet of gedeeltelijk volgen. 
Alhoewel dit moeilijk theoretisch aantoonbaar is, heeft dit betekenis voor de zone op het dak 
tussen de windbelaste gevel en reattachmentpunt. Het meest extreme scenario is, dat de lengte 
van de separatiezone gezien wordt als één grote wervel. 

Het in figuur 4 bedoelde gebouw (pagina 10) is 120 m breed, 120 m lang en 11,75 m hoog. 
Volgens (8) ligt de reattachmentlengte op ca. 5,03 * 11,75 = 59 m. Op grond van figuur 20 zou 
nu geconcludeerd moeten worden dat, behalve grote druppels met een hoge initiële snelheid, 
alle druppels de wervel volgen en dat de regen dus verplaatst wordt naar een punt van het dak, 
dat verder gelegen is dan het reattachmentpunt. In dit extreme geval zou op het dak na het 
reattachmentpunt alle neerslag vall'en en dus SI% meer dan de aangenomen regen intensiteit. 

Een separatiezone is niet één grote wervel. De wind heeft geen continue snelheid, zodat 
instationaire krachten een grote rol spelen. Op basis van (7) blijkt dat voor zone 11 van figuur 

17(e): x, = 0, 94 · H. Bijna het gehele dak is separatiezone. Volgens tabel 6 valt binnen de 

separatiezone I I ,8 % minder regen. Indien dit resultaat gevolgd wordt voor het in deze paragraaf 
beschouwde gebouw, dan betekent dit dat op het dak buiten de separatiezone 12 % meer regen 
valt. Derhalve een verhoging van regenintensiteit van 470 ~ 525 1/s/ha. 

J2 K.C. Heidorn PhD; "Raindrops, so many raindrops"; The Weather Doctor's Weather Almanac; 
internet: http://www.islandnet.com/-see/weather/almanac/arc2000/alm00jul.htm; 27-0 1-2009; 19.27 UTC. 



5.5 Stadsuitloop op een plat dak. 
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Regen op daken met een beperkt oppervlak wordt veelal afgevoerd met afvoeren aan de zijkant 
van het dak, stadsuitlopen genoemd. In paragraaf 4.6.5 is geïllustreerd dat dit soort afvoeren 
grote stuwhoogtes veroorzaken. Op kleine daken (garages, bijkeukens) is de toepassing van dit 
soort afvoeren gebruikelijk. 

Zonder naar 3-D effecten te kijken wordt een toepassing gegeven voor een dak van 5 x I 0 m 
zonder afschot, waar grind op aangebracht is. Voor de reguliere hemelwaterafvoer is een 
intensiteit van 300 1/s/ha van toepassing, zodat het af te voeren debiet gelijk is aan 1,5 1/s. 
Conform NEN 3215 mogen daken tot I 00 m2 van één afvoer worden voorzien. Met toepassing 
van de stadsuitloop van figuur 32 is de stuwhoogte gelijk aan 40 mm. In figuur 42 is het verloop 
van de waterspiegel weergegeven. 
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geen afschot, stuwhoogte 40 mm, dakbedekking met grind 
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Figuur 42 - Resultaten van de waterlaagdikteberekening van een plat dak 

Voor daken van dergelijke afmetingen en regenhoeveelheden is de stuwhoogte bepalend voor de 
dakbelasting. Verhang van de stroming is hier geen interessant verschijnsel. 

5.6 Waterlaagdiktes ten gevolge van afschot en soort bedekking 

Om de invloed van de stuwhoogte op het verloop van de waterlaagdikte bij een vlak dak te 
bepalen, zijn in figuur 43 de resultaten weergegeven van zo'n vlak dak met bitumineuze 
dakbedekking en een regenintensiteit van 470 1/s/ha. Uit de berekeningen blijkt, dat hoe groter 
de stuwhoogte van de afvoer, des te minder verhang de waterlaag heeft. 
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20 

Figuur 43 - Optredende waterlaagdiktes bij bitumineuze dakbedekking en stuwhoogtes 
van 5 mm, 10 mm en 50 mm 

De ruwheid van het dak heeft wel invloed op de waterlaagdikte. In invloed is het grootst bij 
kleine stuwhoogtes. Zo is bij een stuwhoogte van 50 mm de invloed van slechts enkele !J.m. De 

invloed van bij een stuwhoogte van 5 mm daarentegen is enkele millimeters. Dit is weergegeven 
in figuur 44. 
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Figuur 44 - Optredende waterlaagdiktes bij een stuwhoogte van 5 mm en een gladde 
dakbedekking, bitumineuze dakbedekking en dakbedekking met grind 
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In figuur 45 is het verloop van het dak, de waterlaagdikte en de waterlijn van een dakvlak met 
een afschot van 1,6% en dakbedekking met grind aangegeven. Duidelijk is de hydraulische zone I 
en zone 2 te onderscheiden. Voor bitumineuze dakbedekking is een afschot van 1,6% al een steil 
dak, waar een watersprong optreedt. 
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Figuur 45 - Hoogtematen bij dakbedekking met grind en een afschot van 1,6%; dakvlak waterlijn en de 
waterlaagdikte 

In figuur 46 is de waterlijn van bitumineuze dakbedekking weergegeven bij een afschot van I%. 
De helling is bij I% onder deze omstandigheden flauw. 
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Figuur 46 - Hoogtematen bij bitumineuze dakbedekking en een afschot van I ,0%: dakvlak waterlijn en de 
waterlaagdikte 



5.7 Wind en de waterlaag 
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In figuur 47 is de invloed van de opwaartse wind, U10 = 2S, IS en S m/s weergegeven voor een 

dak met I % afschot en een bitumineuze dakbedekking en een stuwhoogte bij de afvoer van SO 
mm. Conform ( 42) zijn de Cw-waardes daarbij gelijk aan: 0,0024, 0,00 18 en 0,00 12. 
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Figuur 47- Waterlaagdikte bij bitumineuze dakbedekking en een afschot van I %bij diverse opwaartse 
windsnelheden 

Uit figuur 47 blijkt dat de invloed van wind altijd nog kleiner is dan de stuwhoogte van de afvoer. 
Berekeningen bij 2S m/s waarbij gevarieerd is in de drie gekozen dakbedekkingen, leiden tot 
minieme verschillen in de waterlaagdikte: 0, IS mm. De wrijvingskrachten ten gevolge van de 
wind overheersen blijkbaar sterk. 

Een opstuwing door wind van ca. 18 mm volgens figuur 4 7 impliceert bij een afschot van I % dat 
het regenwater op een dakstrook nabij het hoogste punt van het dak over een afstand van 'I ,8 m 
over dat hoogste punt heen wordt geblazen en daarmee een ander afvoergebied belast. Een 
groter afschot beperkt dit effect. 

Bij een vaststaande lengte van een dakvlak, kan een verband gelegd worden tussen opstuwing 
door wind op het hoogste punt van het dak en dakafschot. Berekeningen tonen aan dat de 
stuwhoogte van de afvoer en de ruwheid van de dakbedekking een verwaarloosbare invloed 
hebben. In figuur 48 is het verband tussen afschot en opstuwing op het hoogste punt aangegeven 
bij een windsnelheid van 2S m/s en een dakvlak van 40 m lengte met bitumineuze dakbedekking. 
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Figuur 48 - Opstuwing door de wind op het hoogste punt bij 25 m/s en 40 m dakvlak 

In figuur 49 is nogmaals het praktijkvoorbeeld gegeven van het ingestorte gebouw van 120 m 
lengte, zoals dat in paragraaf 2.7 is genoemd. Het dakafschot staat haaks op de windrichting. 
Welke invloed kan de wind langs de dakrand uitgeoefend hebben? 
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In figuur 50 is een horizontaal vlak van 120 m zonder regen gesimuleerd met startwaardes voor 
de waterlaagdikte van 5, 50 en 150 mm. Uit de figuur blijkt duidelijk dat wind het meeste vat 
heeft op de dunste waterlaag. Deze wordt ca. 210 - 5 = 205 mm opgestuwd. De laag van 150 
mm wordt echter slechts I I 0 mm opgestuwd. 

Behalve de verplaatsing van regen door horizontal verplaatste regen, heeft wind door de 
strijklengte van 120 m ook invloed op de waterlaag zelf. 
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Figuur 50- Waterlaagdikte op een horizontaal vlak met een opwaartse wind van 25 m/s en startwaardes 
van 5, 50 en I 50 mm; geen regen 

5.8 Het plus-model voor daken met grind 

Voor waterlaagdiktes die kleiner zijn dan de ruwheid van de dakbedekking (waterstroming in de 
grindlaag), gelden stromingsformules niet. Hierop is het rekenmodel aangepast in een 'plus'
model en zijn berekeningen uitgevoerd waarbij voor de coëfficiënt van Manning gebruik gemaakt 
is van (36): 

c c,u 
n=-1 +n =-+n 

Re • q • 

Op basis van de gevonden factoren uit tabel 9 voor asfalt (afschot I%) is de casus van figuur 44 
doorgerekend. Beide resultaten zijn in figuur 51 weergegeven. Met de variabele coëfficiënt van 
Manning wordt de berekende waterlaag ca. 7 mm hoger. 
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Figuur SI - Waterlaagdikte vlak dak met grind met een vaste coëfficiënt van Manningen variabele 
coëfficiënt 



6 Validatie 
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De meest correcte methode om de berekeningen van regen gecombineerd met wind te 
valideren, is gebruik te maken van een lange windgoot, gecombineerd met kunstmatige regen. In 

Nederland zijn enkele watergoten van voldoende lengte beschikbaar: Deltares (voorheen WL I 
Delft Hydraulics) te Delft en Marin te Ede. Windtunnels bestaan ook in Nederland: o.a. NLR te 
Noordoostpolder en TNO te Apeldoorn. Een gecombineerde meetgoot met wind en regen van 
voldoende lengte is zeldzaam. Deltares heeft een windgoot van I 00 m lang en 5 m breed, waarin 
ook kunstmatige regen gebruikt kan worden. Deltares zou bereid geweest zijn om de validatie 
van deze thesis mogelijk te maken, ware het niet: dat de goot ontmanteld is. Alle meettechniek is 
verwijderd en er zijn geen plannen om deze goot te gaan renoveren 33. Ook het laboratorium 
voor hydraulica van de Katholieke Universiteit in Leuven (B) heeft geen windgoot 34• Realisatie 
van een windgoot van tenminste 20 m met regen en met windsnelheden van 25 m/s ligt buiten de 
scope van deze master thesis. Om bovenstaande redenen is van validatie op basis van eigen 
metingen afgezien. Er wordt gevalideerd op basis van gepubliceerde metingen van derden. 

Gepubliceerde meetgegevens van diepe waterlagen (> I m) zijn voldoende beschikbaar, maar 
onbruikbaar. Uit figuur 50 blijkt dat hoe dikker de waterlaag, des te kleiner de invloed van wind 
is. In deze figuur wordt een waterlaag van IS cm dik, I I cm opgestuwd. Een waterlaag van I m 
dikte wordt met dezelfde randvoorwaarden slechts 2,2 cm opgestuwd. Daarentegen zijn 
meetgegevens aan dunne waterlagen veroorzaakt door regen, schaars. Tijdens de uitgebreide 
literatuurstudie voor deze thesis is er één onderzoek aan regen gecombineerd met wind 
gevonden, echter zonder experimentele validatie. Validatie kan daarom alleen plaatsvinden op 
basis van een situatie zonder wind. Er zal daarbij alleen op ruwheid en afschot gevalideerd 
worden. 

6.1 Metingen Wageningen University and Research 

Van der Molen e.a. [29] heeft onderzoek gedaan naar de invloed van wind op beregende vlakken 
met een gering afschot (0 tot 1%). Dit onderzoek richtte zich met name op de waterlaagdikte op 
de plaats x = 0, in deze thesis vergelijkbaar met het hoogste punt van het dak. In het kader van 
dit onderzoek zijn metingen gedaan in een regensimulator met een meetlengte van 4,72 m. In de 
simulator is zonder wind gemeten. De overige gegevens zijn: 

• regenhoeveelheid 76,3 mm/h (212 1/s/ha) en 224,3 mm/h (623 1/s/ha); 
• afschot: 0,1 tot 1,0 %; 
• coëfficiënt van Manning = 0,03; 

• impulsverdelingsfactor y = 1,05; 

• soortelijke massa water p = I 000 kg/m 3
; 

• hoek van de regen ~ = 0; 

• waterhoogte bij de afvoer: her + 5 · I o-s; 

In figuur 52 en figuur 53 zijn de resultaten van de metingen vergeleken met de resultaten van met 

MATLAB® uitgevoerde berekeningen van formule (50) met gelijke parameters. 

33 Mededeling van Herman Kernkamp van Deltares op I 5 oktober 2008; telefoonnummer 0 I 5-2858521 . 
34 E-mail bericht van Jaak Monbaliu van KU Leuven op 21 oktober 2008; e-mail: jaak.monbaliu@ 
bwk.kuleuven.be 
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Figuur 52 - Berekende waterhoogtes met formule (50) versus metingen bij een regenhoeveelheid van 
76,3 mm/h 
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Figuur 53 - Berekende waterhoogtes met formule (50) versus metingen bij een regenhoeveelheid van 
224,3 mm/h 
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6.2 Metingen Waterloopkundig Laboratorium: landingsbanen Schiphol 

In opdracht van Amsterdam Airport Schiphol heeft WL I Delft Hydraulics in 1999 onderzoek 
gedaan naar de relatie tussen regenintensiteit en waterlaagdikte van landingsbanen [30]. Hiervoor 
is 22,5 m toplaag in een regensimulator geplaatst met een afschot van 1,5 %. Waterlaagdiktes zijn 
gemeten op 5,5 en 17,5 vanaf het hoogste punt met regendebieten variërend van 3,6 mm/h (I 0 
1/s/ha) tot 23,6 mm/h (65,6 1/s/ha). 

De toplaag van een landingsbaan bestaat uit basaltgruis met een teerhoudend bindmiddel. 
Volgens de richtlijnen van de RLD dient de gemiddelde textuurdiepte bij nieuwbouw of renovatie 
1,65 mm te bedragen. De totale toplaag is 5 mm dik. De bergingscapaciteit van deze toplaag is 
vastgesteld op een equivalente laagdikte van 2,1 mm. Zodra er 2,1 mm regen gevallen is, zijn alle 
poriën gevuld en staat het water gelijk met de ruwheidstoppen . 

Op de meetposities zijn de equivalente waterlaagdiktes gemeten volgens tabel 13 . 

Regenhoeveelheid [ mm/h] x= 5,5 m x= 17,5 m 
3,6 (I 0,0 1/s/ha) 0,9 1,1 
6,8 ( 18,9 1/s/ha) 1,1 1,7 

I 0,8 (30,0 1/s/ha) 1,3 2,2 
14,4 (40,0 1/s/ha) 1,4 2,4 
23,6 (65,6 1/s/ha) 1,5 2,5 

Tabel 13 - Gemeten waterhoogtes [mm] (Bron: WL Delft 'Hydraulics) 

Voor waterlaagdiktes die kleiner zijn dan de ruwheid, gelden stromingsformules niet. Met het 
rekenmodel volgens (50) zijn berekeningen uitgevoerd waarbij voor de coëfficiënt van Manning 
gebruik gemaakt is van (36) (het zogenaamde plus-model): 

c c
1
o 

n=-1 +n =-+n. 
Re e q e 

Met de volgende factoren zijn de waardes volgens tabel 14 berekend: 

c
1
= 0,91; 

n. = 0,0411; 

o = I · I o-6 m2/s; 

waterhoogte bij de afvoer: her + 5 ·I o-s. 

Regenhoeveelheid [mm/h] x= 5,5 m x= 17,5 m 
3,6 (I 0,0 1/s/ha) 1,0(+10%) 1,2 (+9%) 
6,8 ( 18,9 1/s/ha) 1,1 (0%) 1,4 (-18%) 

I 0,8 (30,0 1/s/ha) 1,2 (-8%) 1,7 (-23%) 
14,4 (40,0 1/s/ha) 1,3 (-7%) 2,0 (-17%) 
23,6 (65,6 1/s/ha) 1,5 (0%) 2,5 (0%) 

... Tabel 14- Berekende waterhoogtes [mm] en afw11kmgen [%] met model 'plus' 



7 Discussie, conclusies en aanbevelingen 

7. I Discussie 
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In deze thesis is onderzoek gedaan naar waterlagen op platte daken, naar de invloed van wind 
daarop en naar de invloed van verschillende dakbedekkingen op de waterlaagdikte. De meest in 
het ooglopende resultaten daarvan zijn belangrijk voor de dagelijkse ontwerppraktijk. 

Buiten het gebied waar opstuwing door een afvoer of vervorming van de dakconstructie de 
waterdikte bepalen, blijft op een dak met afschot, de dikte van de waterlaag beperkt tot enkele 
millimeters. Voor constructieve berekeningen is deze dakbelasting niet zo van belang. 

De invloed van wind op regen is een andere dan bij de aanvang van deze thesis vermoed werd. 
De invloed van wind op de waterlaag is op beperkt. Bij korte strijklengtes blijft deze, afhankelijk 
van afschot en dakruwheid, beperkt tot I à 2 centimeter. Daarentegen is de variatie in intensiteit 
van vallende regen op een dak ten gevolge van wind een onvermoed maar belangrijk verschijnsel. 
Door de separatie van wind ter plaatse van de dakrand, ontstaat op het dak een zone waar de 
wind niet direct over het dak strijkt maar wel een deel van de vallende regendruppels verplaatst 
naar de zone waar de wind weer aansluiting gevonden heeft met het dakvlak (reattachmentpunt). 
Na het reattachmentpunt kan 12% meer regen vallen dan aangenomen wordt. 

De invloed van de stuwhoogte van een afvoer is bepalend voor de dikte van de waterlaag die op 
het dak ontstaat. De verschillen in stuwhoogtes bij diverse afvoeren zijn groot. Ze variëren 
tussen 35 en 90 mm. Dergelijke stuwhoogtes resulteren in onnodig hoge dakbelastingen. 

Door de opgelegde beperkingen in deze studie, is nader onderzoek aan te bevelen. 
I. Om realistisch en praktisch inzicht te krijgen in het gedrag van regen en wind op platte 

daken, is het opzetten van veldonderzoek onmisbaar. Statistisch komt de combinatie hoge 
regenintensiteit en harde wind in Nederland niet vaak voor. Door het plaatselijke karakter 
van een regenbui, zal het optreden van de combinatie hoge regenintensiteit en harde wind 
op een gekozen meetlocatie, een unicum zijn. Een meetprogramma aan schaalmodellen in 
windtunnels is daarom de enige realistische optie. 

2. Gegevens van metingen aan ruwheden van dakbedekkingen zijn niet concreet voorhanden. 
Om het verschil in gedrag tussen water op bijvoorbeeld een PVC-folie en een met grind 
geballaste bitumineuze dakbedekking goed in beeld te brengen, zijn metingen van de 
ruwheden noodzakelijk. 

3. Door de invloed van het windprofiel op de neerslagintensiteit op het dak na het 
reattachmentpunt, is het aan te bevelen een gedifferentieerde regenintensiteit voor de 
bepaling van daken in de NEN 6702 in te voeren. Mede gezien de voorspelling van het KNMI 
dat door de opwarming van de aarde de hevigheid van regenbuien in de zomer toeneemt, is 
een actualisatie van de waarde van de regenintensiteit in de NEN 6702 aan te bevelen. 

4. De differentiatie van regenintensiteit op het dak is gebaseerd op één onderzoek met CFD bij 
een windsnelheid van 5 m/s. Nader onderzoek met hogere windsnelheden en validatie van de 
resultaten dienen uit te wijzen of de uitgevoerde extrapolatie van de resultaten, 
gerechtvaardigd is geweest. 

5. Regen is als een continu fluïdum aangenomen. De invloed van de regenimpuls in het 
gebruikte model is nihil. Na bestudering van het effect van regendruppels op de voorruit van 
een stilstaande auto tijdens een wolkbreuk, is toch de indruk ontstaan dat druppels een forse 
afremmende werking hebben op de stromende de waterlaag. Onderzoek dient aan te tonen 
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hoe groot de afwijkingen zijn, door regen als een continue stroom aan te nemen. 

Voorgesteld wordt om daarvoor een correctiefactor Yr in te voeren waarmee de impulsflux 

aan regen gecorrigeerd wordt. 
6. De tijdafhankelijke effecten van de stromingsmodellen zijn niet onderzocht. Door van een 

constante maximum windsnelheid uit te gaan, zal de invloed van wind bij dynamische 
modellen waarschijnlijk kleiner zijn. De effecten van de traagheid van het water zijn moeilijk 
in te schatten. 

7. De daken die in de berekeningen zijn gebruikt, zijn zo kort dat deze vrijwel allemaal binnen 
de reattachmenuone liggen. De wind is daar zeker niet constant en niet evenwijdig aan het 
wateroppervlak. Binnen de reattachmenuone kan lokaal zelfs wind in tegengestelde richting 
waaien. Nader onderzoek naar het werkelijke gedrag van waterlagen in de reattachmentzone 
is noodzakelijk. 

8. Computersimulaties van de waterstromingen in een 2-Dh dimensie en voor niet-stationaire 
modellen, zijn een logische vervolgstap op deze master thesis. 

7.2 Conclusies 

Uit deze studie naar het gedrag van dunne waterlagen op platte daken onder invloed van afschot 
en wind kunnen de volgende conclusies getrokken worden. 
I. De doorbuiging van een stalen dakconstructie door waterbelasting, vergroot de 

waterlaagdikte. Hierdoor is de waterlaag niet aan de dakrand het grootst, maar 'ergens' in 
het dakveld. Door een afvoer op het diepste punt te plaatsen, kan de waterlaagdikte beperkt 
worden. 

2. De statistieken van het KNMI inzake windsnelheid versus neerslaghoeveelheid zijn gebaseerd 
op uurgemiddelden van de windsnelheid versus de gevallen regenhoeveelheid in dat uur. De 
resolutie van de getalllen is één uur. Deze statistieken geven onvoldoende inzicht in 
momentane waarden van regenintensiteit en windsnelheid. Het 'worst case scenario' is in 
deze master thesis bepaalt op een intensiteit van 470 1/s/ha zoals de NEN 6702 die hanteert 
en een door het KNMI geregistreerde momentane windsnelheid gedurende een zware bui in 
2006 van 25 m/s gemeten op I 0 m hoogte. 

3. De waterlaagdikte op een dak door stuwing van een afvoer is vele malen groter dan de 
waterlaagdikte die ontstaat door afstroming ten gevolge van regenval. 

4. De resultaten van het stationaire, één dimensionale gebruikte model, komen goed overeen 
met in de praktijk gemeten laagdiktes. Voor dakbedekkingen met grote ruwheden (grind) 
sluiten de resultaten van het plus-model beter aan bij gemeten praktijk waarden. Het 
gebruikte model voldoet alleen bij daken met een flauwe helling. Indien een watersprong op 
treedt, is het model niet bruikbaar. 

5. De verandering van impuls in de waterstroom door invallende regen is verwaarloosbaar 
klein. 

6. Bij een dak zonder afschot wordt de waterhoogte op het dak bijna volledig bepaald door de 
stuwhoogte van de afvoer en nauwelijks door het verhang van de stroming. 

7. Hoe dikker de waterlaag op het dak is, des te kleiner is de invloed van windstuwing. Door de 
ontwikkeling van stuwhoogte van een afvoer is het daarom niet waarschijnlijk dat wind een 
afvoertrechter van een volvullingsysteem zodanig kan aanblazen dat deze onvoldoende water 
af gaat voeren, waardoor de capaciteit van het afvoersysteem decimeert. 

8. De ruwheid van de dakbedekking heeft een verwaarsleesbare invloed op de 
waterhoogteverandering door windstuwing op het hoogste punt van het dak. 

9. Met enkele aanpassingen van de constructieve wateraccumulatieregels kan met de invloed 
van wind op het gedrag van waterlagen op een plat/licht hellend dak eenvoudig rekening 
gehouden worden. 
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I. Gezien de soms grote stuwhoogtes van reguliere hemelwaterafvoeren, moet tijdens het 
ontwerpproces de positie van de noodafvoer nauwkeurig afgestemd worden met de 
regeliere afvoer. Deze afstemming tussen installatie-adviseur en constructeur moet een 
normale ontwerpactiviteit gaan worden, wat nu niet het geval is. 

2. Om onnodig in werking treden van een noodafvoer te voorkomen, dient de inplakhoogte 
van een noodafvoer tenminste 5 mm boven de stuwhoogte van de reguliere 
hemelwaterafvoer te liggen. De dan resulterende waterlaagdikte die ontstaat bij een op volle 
capaciteit werkende noodafvoer en geblokkeerde reguliere afvoer, moet een maat voor de 
ontwerpbelasting voor de constructeur zijn. 

3. Bouwtoleranties zijn in de praktijk enkele centimeters. Inmeten van het werkelijke afschot en 
hoogtematen van reguliere afvoeren en noodafvoervoorzieningen, verdient daarom 
aanbeveling. Door de toevoeging van dakbelasting door installaties, verlaagde plafonds e.d. 
kan een controlemeting van afschot en hoogtes belangrijk zijn. 

4. Om de invloed van wind op een horizontaal vlak te beperken, wordt geadviseerd om 
bewuste ontworpen stroomgebieden te maken met een maximale maat van 40 m. 

5. Om in het 'worst case scenario' de gevolgen van windopstuwing van de waterlaag in rekening 
te brengen (door het 'over de nok blazen') dient het stromingsgebied dat aangewezen is op 
een noodafvoer vergroot te worden. Tot 40 m dakvlak dient met een stroomgebied 

rekening gehouden te worden dat 
1
•
84 

2 
[m] langer dan wel breder is. 

(afschot[%]) 

6. Afgezien van constructieve voordelen, is een afschot van tenminste I ,6% ook vanuit 
hydraulische aspecten zeer sterk aan te bevelen. 

7. Voor lange gebouwen (verhouding lengte/hoogte groter of gelijk aan 2) kan als volgt met een 
verhoogde regenintensiteit voor de reattachmenuone rekening gehouden worden. 

de reattachmentlengte kan bepaald worden met: 

1,75·W 
x = .................................................. (SI) 

' I, 0 + 0, 25 · W I H 
met een verplaatste regenintensiteit van 12% wordt de relatieve regenintensiteit voor de 
reattachmenuone gelijk aan: 

12%·x 
100% + r [%] .................................................... (52) 

L-x r 
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De stortbui op zaterdag 24 augustus 2002 heeft in bouwend en regelgevend Nederland tot veel 
beweging geleid. Op die bewuste dag stortten tenminste vier platte daken in ten gevolge van 
wateraccumlatie. Eén er van was het dak van IKEA in Amsterdam-Zuidoost. Het schade
onderzoek van dit pand is op de voet gevolgd door de Inspectiedienst van het Ministerie van 
VROM. Mede naar aanleiding van de conclusies, zijn door VROM gemeentes en werkgevers met 
meer dan I 0 werknemers in dienst, aangeschreven om meer aandacht te besteden aan de 
veiligheid van platte daken met betrekking tot wateraccumulatie. Op dit moment is de NEN 
6702 aangepast op dit aspect en de NPR 6703 over het belastinggeval regenwater is verschenen. 
Wateraccumulatie wordt heden ten dage nog steeds beoordeeld, zonder invloed van wind. Ook 
uit het schaderapport van IKEA blijkt, dat wind een invloed heeft gehad op het instorten van het 
winkeldak. 

Doel 
Daken hebben een beperkt vermogen om een belasting door regenwater aan te kunnen. 
Conform NEN 3215 dient een hemelwaterafvoersysteem ontworpen te worden op een 
maximale capaciteit van 0,03 1/s/m2

• Voorzieningen om de constructieve dakbelasting te beperken 
dienen conform NEN 6702 berekend te worden op een regenintensiteit van 0,047 1/s/m2

• 

Afvoersystemen zijn berekend op het afvoeren bij maximale ontwerpcapaciteit. Invloed van wind 
wordt in de berekeningen niet meegenomen. Wind heeft echter wel invloed. Het onderwerp 
voor deze afstudeeropdracht is dan ook het gedrag van dunne waterlagen op platte daken te 
bestuderen onder invloed van wind en afschot. Enkele vragen waar een antwoord op 
geformuleerd moet worden zijn: 
• Kan wind de waterstroom op het dak zodanig beïnvloeden dat het water een bepaald 

afvoerpunt nooit bereikt? 
• Kan wind het water tegen het dakafschot in naar een ander afvoergebied blazen waardoor 

overbelasting van het hemelwaterafvoersysteem het gevolg is? 
• Welk afschot dient een dak te hebben om deze verschijnselen te voorkomen? 
Om antwoorden op deze vragen te kunnen geven, wordt het volgende onderzoeksprogramma 
voorgesteld. 

Werkwijze onderzoeksprogramma 
I. Onderzoek naar literatuur op dit gebied. 
2. Formulering van deze afstudeeropdracht met de wijze van onderzoek en presentatie. 
3. T ussencolloquium. 
4. Onderzoek naar het gedrag van dunne waterlagen door middel van een proefopstelling, zo 

mogelijk in samenwerking met Delft Hydraulics (voorheen Waterloopkundig Laboratorium). 
5. Ontwikkelen van een wiskundig model waarmee de waterlaag gemodelleerd kan worden om 

berekeningen mee uit te kunnen voeren. 
6. Rapportage. 



7. Eindcolloquium. 

Rapportage 
Het afstudeerrapport zal als volgt worden opgebouwd. 

Samenvatting 
Hierin wordt een korte samenvatting van het rapport gegeven. Het doel hiervan is om de 
vluchtig geïnteresseerde een blik te laten slaan in de omvang van de gedane studie en de 
resultaten ervan. Aan de hand van deze samenvatting kan men concluderen of het rapport 
van belang is voor de betreffende lezer of niet. 

I. Inleiding 
In de inleiding zal uit de doeken gedaan worden in welk algemeen kader deze studie geplaatst 
dient te worden en met doel deze is gedaan. Door de probleemstelling te specificeren wordt 
het onderzoek afgebakend en de diepgang ervan weergegeven. De methode van aanpak 
wordt besproken en ook komt de opbouw van het afstudeerrapport ter sprake. 

2. Probleemstelling 
In dit deel van het rapport wordt de probleemstelling geanaryseerd. De regelgeving op dit 
gebied wordt behandeld. Ook zal een inventarisatie gedaan worden van de 
praktijkproblemen en de oorzaken van dakinstortingen. 

3. Literatuurstudie 
Is het gedrag van dunne waterlagen op platte daken bekend? De invloed van wind op grote 
wateroppervlakken (zeeën en meren) is redelijk bekend. Naar het gedrag van waterfilms op 
start- en landingsbanen van vliegvelden is ook onderzoek gedaan. Maar wat is bekend over 
waterfilms op daken van gebouwen? Hiervan wordt melding gemaakt en de belangrijkste 
gegevens worden weergegeven. 

4. Onderzoek 
Het uitgevoerde praktijkonderzoek zal in dit hoofdstuk worden omschreven en de resultaten 
ervan worden gepubliceerd. 

5. Conclusies en aanbevelingen 
De rapportage zal afsluiten met conclusies en het doen van aanbevelingen. 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 2001-2002 

2010214510 
Vragen van het lid lambrechts (066) 
aan de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, over het instorten van 
het dak van lkea en van andere platte 
daken. (Ingezonden 27 augustus 
2002) 

Hebt u kennisgenomen van het 
instorten van het dak van lkea in 
Amsterdam en het instorten van de 
daken van een zwembad en een 
loods in Weesp? 

2 
Wat is de precieze oorzaak van het 
instorten van deze daken? Gaat het 
om niet te voorspellen incidenten of 
is er een relatie met de structureel 
toenemende wateroverlast? 

3 
Was onlangs bij het instorten van een 
dak van een restaurant in lïel ook 
sprake van door (eerdere) 
wateroverlast veroorzaakte 
verzwakking van de bouw? 

4 
Betreft het in alle gevallen platte 
daken? 

5 
Bent u zich ervan bewust dat 
instorting op andere momenten van 
de dag in Amsterdam, Weespen lïel 
zeer vele slachtoffers had kunnen 
veroorzaken? 

Sdu Uitgevers 
's-Gravenhage 2002 

Vragen gesteld door de leden der Kamer 

6 
Welke bouwvoorschriften zijn van 
toepassing op daken? Wie controleert 
tijdens de bouw of aan alle 
bouwvoorschriften is voldaan? Heeft 
de bouw van de betreffende daken 
aantoonbaar aan deze voorschriften 
voldaan? 

7 
Zijn deze daken nog recentelijk 
gecontroleerd? 

8 
Van wanneer dateren de 
bouwvoorschriften van (platte) 
daken? Zijn de bouwvoorschriften 
nog wel toegesneden op de 
toenemende wateroverlast in recente 
jaren? Dient aanpassing van de 
bouwvoorschriften, niet dringend 
overwogen te worden? 

9 
Welk percentage van scholen, 
ziekenhuizen en gebouwen met een 
publieke functie heeft platte daken? 
Welke voorschriften zijn van 
toepassing op periodieke inspectie 
van de daken van publieke 
gebouwen? Betreft een dergelijke 
inspectie uitsluitend een controle van 
de buitenkant van de daken of ook de 
draagkracht en mogelijke erosie van 
dragende elementen door eerdere 
lekkages of simpelweg door 
veroudering? 

10 
Deelt u de mening dat het 
maatschappelijk van belang is om de 
oorzaken van de instortingen grondig 
te onderzoeken, de voorschriften ten 
aanzien van periodieke controles van 
daken aan te scherpen, en de 
bouwvoorschriften aan te passen? 
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Hebt u kennisgenomen van het 
instorten van het dak van lkea in 
Amsterdam en het instorten van de 
daken van een zwembad en een 
loods in Weesp? 

2 
Wat is de precieze oorzaak van het 
instorten van deze daken? Gaat het 
om niet te voorspe tten incidenten of 
is er een relatie met de structureel 
toenemende wateroverlast? 

3 
Was onlangs bij het instorten van een 
dak van een restaurant in Tiel ook 
sprake van door (eerdere) 
wateroverlast veroorzaakte 
verzwakking van de bouw? 

4 
Betreft het in alle gevallen platte 
daken? 

5 
Bent u zich ervan bewust dat 
instorting op andere momenten van 
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de dag in Amsterdam, Weesp en Tiel 
zeer vele slachtoffers had kunnen 
veroorzaken? 

6 
Welke bouwvoorschriften zijn van 
toepassing op daken? Wie controleert 
tijdens de bouw of aan alle 
bouwvoorschriften is voldaan? Heeft 
de bouw van de betreffende daken 
aantoonbaar aan deze voorschriften 
voldaan? 

7 
Zijn deze daken nog recentelijk 
gecontroleerd? 

8 
Van wanneer dateren de 
bouwvoorschriften van (platte) 
daken? Zijn de bouwvoorschriften 
nog wet toegesneden op de 
toenemende waterovertast in recente 
jaren? Dient aanpassing van de 
bouwvoorschriften niet dringend 
overwogen te worden? 

9 
Welk percentage van scholen, 
ziekenhuizen en gebouwen met een 
publieke functie heeft platte daken? 
Welke voorschriften zijn van 
toepassing op periodieke inspectie 
van de daken van publieke 
gebouwen? Betreft een dergelijke 
inspectie uitsluitend een controle van 
de buitenkant van de daken of ook de 
draagkracht en mogelijke erosie van 

dragende elementen door eerdere 
lekkages of simpetweg door 
veroudering? 

10 
Deelt u de mening dat het 
maatschappelijk van belang is om de 
oorzaken van de instortingen grondig 
te onderzoeken, de voorschriften ten 
aanzien van periodieke controles van 
daken aan te scherpen, en de 
bouwvoorschriften aan te passen? 

Antwoord 

Antwoord van minister Kamp 
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer) . 
(Ontvangen 26 september 2002) 

Ja. In Weesp gaat het om een drietal 
daken: van een zwembad, van een 
bedrijfspand en van een bedrijfsunit 
in een bedrijfsverzamelgebouw. 
Daarnaast zijn er ook platte daken 
ingestort bij een bedrijf in Uithoorn 
en een zwembad in Etten-Leur en is 
eerder in augustus in Roosendaal het 
dak van een sporthal ingestort, alle 
na hevige regenval. 

2 
De precieze oorzaak van het instorten 
van deze daken is onderwerp van 
onderzoek uit te voeren door de 
desbetreffende gemeenten . Immers 
gemeenten zijn op grond van de 
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Woningwet eerstverantwoordelijk 
voor de verlening van 
bouwvergunningen en de controle 
daarop. Ik heb de gemeenten 
Amsterdam, Weesp, Uithoorn, 
Etten-Leur en Roosendaal gevraagd 
mij zo spoedig mogelijk op de hoogte 
te brengen van de resultaten van hun 
onderzoeken. 
Daarnaast heb ik de VROM-Inspectie 
opdracht gegeven zelfstandig 
onderzoek te verrichten. 
De resultaten van de onderzoeken 
van de gemeenten en van de 
VROM -Inspectie zelf zullen door de 
VROM-Inspectie aan mij worden 
gerapporteerd, waarna ik u nader kan 
informeren en ook kan antwoorden 
op het tweede deel van uw vraag. 

3 
Bij het instorten van het parkeerdek 
van een restaurant in Tiel was geen 
sprake van een door (eerdere) 
wateroverlast veroorzaakte 
verzwakking van de bouw. Het ging 
daarbij om een constructiefout bij de 
uitvoering van de bouw, het door de 
bouwer niet naleven van de 
bouwregelgeving en het ontbreken 
van adequate gemeentelijke 
controle tijdens de fase van 
bouwvergunningverlening en tijdens 
de uitvoering (zoals gerapporteerd 
aan de Tweede Kamer bij brief van 
12 mei 2002). 

4 
In alle in antwoord 1 genoemde 
gevallen betreft het platte daken. 

5 
Ja, ik ben mij daarvan bewust. Dit is 
ook de reden dat ik de gemeenten 
waar platte daken na wateroverlast 
zijn ingestort, heb verzocht een 
onafhankelijk onderzoek naar de 
oorzaak in te stellen en de 
VROM-Inspectie een eigen onderzoek 
laat doen. De resultaten hiervan 
zullen inzicht geven in de oorzaak 
ervan en hoe dit soort instortingen 
kunnen worden voorkomen. 

6 
De technische eisen waaraan daken 
moeten voldoen zijn opgenomen in 
het Bouwbesluit, een algemene 
maatregel van bestuur gebaseerd op 
artikel 2 van de Woningwet. Nieuw te 
bouwen daken moeten voldoen aan 
prestatie-eisen van de artikelen 2, 174 
of 359 van dat besluit al naar gelang 
het een tot bewoning bestemd 
gebouw betreft, een niet tot 
bewoning bestemd gebouw of een 

bouwwerk, geen gebouw zijnde. Deze 
eisen hebben tot doel te waarborgen 
dat een bouwconstructie duurzaam 
bestand is tegen de krachten die 
daarop werken, hetgeen onder 
andere wil zeggen dat de 
bouwconstructie van een gebouw 
(bestaande uit vloeren, gevels en 
daken, etc.) in staat moet zijn 
bepaalde belastingcombinaties met 
een zekere betrouwbaarheid 
gedurende de voorgeschreven 
referentieperiode te weerstaan . Voor 
het bepalen van op het dak 
optredende belasting, waaronder 
wateraccumulatie, is op grond van 
het Bouwbesluit NEN 6702 van 
toepassing. Om te bepalen of het dak 
met voldoende betrouwbaarheid niet 
binnen de referentieperiode bezwijkt, 
verwijst het Bouwbesluit naar de 
normenserie NEN 6700 . 
Het Bouwbesluit bevat ook 
voorschriften met betrekking tot de 
sterkte van daken van bestaande 
bouwwerken. Die voorschriften zijn 
neergelegd in de artikelen 73, 289 en 
381 van het Bouwbesluit in 
samenhang met de artikelen 2.1, 2.2 
en 5.20 tot en met 5.27 van de 
Regeling Bouwbesluit 1998. Het 
verschil met de 
nieuwbouwvoorschriften is dat het nu 
niet gaat om het duurzaam bestand 
zijn tegen belasting, maar om het op 
enig moment bestand zijn tegen een 
bepaalde belasting . Voor de 
belastingen heeft dat tot gevolg dat 
de kans op het voorkomen van een 
extreem hoge waarde kleiner is en 
dat rekening wordt gehouden met de 
eigenschappen van de feitelijk nog 
aanwezige bouwconstructie . Uit de 
artikelen 14 en 17 van de Woningwet 
volgt dat een bestaand dak ten 
minste aan deze voorschriften moet 
voldoen. Wanneer dit niet het geval 
is, kan de eigenaar of diegene die 
daartoe uit anderen hoofde bevoegd 
is en dat niet zelf ter hand neemt, in 
uiterste instantie door burgemeester 
en wethouders aangeschreven 
worden om die voorzieningen te 
treffen die er op gericht zijn om de 
strijdigheden met het Bouwbesluit 
weg te nemen. 
Ook de daken die zijn gerealiseerd 
voordat het Bouwbesluit per 1 
oktober 1992 in werking trad , moeten 
ten minste voldoen aan de eisen die 
het Bouwbesluit stelt voor bestaande 
bouwwerken. Voor 1 oktober 1992 
waren de bouwtechnische 
voorschriften opgenomen in de 

gemeentelijke bouwverordeningen, 
waarvan het merendeel voor dit 
aspect verwees naar de normenserie 
NEN 3850, de voorlopers van de NEN 
6700 serie. 
Op grond van artikel 100 van de 
Woningwet moet de gemeente 
toezien op de naleving van de bij of 
krachtens de Woningwet gegeven 
voorschriften, waaronder het toezicht 
tijdens en na de bouw. Artikel 13 van 
de Woningwet voorziet er bovendien 
in dat de gemeente moet toezien op 
de kwaliteit van de bestaande 
voorraad van bouwwerken, waarbij 
de voorschriften die het Bouwbesluit 
voor de bestaande bouw bevat als 
bodem gelden. Indien niet aan deze 
eisen wordt voldaan kunnen 
burgemeester en wethouders, zoals 
eerder aangegeven, het treffen van 
voorzieningen met een aanschrijving 
afdwingen. 
Of de daken die zijn bezweken 
hebben voldaan aan het Bouwbesluit 
wordt thans onderzocht. De 
uitkomsten van dat onderzoek zal ik u 
te zijner tijd mededelen. 

7 
Of deze daken nog recentelijk zijn 
gecontroleerd is onder andere 
onderwerp van de onderzoeken die 
de gemeenten op dit moment 
uitvoeren en van het onderzoek dat 
door de VROM-Inspectie zal worden 
uitgevoerd. 

8 
Voorschriften voor het berekenen van 
daken op wateraccumulatie maken al 
heellang deel uit van de 
bouwvoorschriften. In de NEN 3850, 
Technische grondslagen voor de 
berekening van bouwconstructies 
1972- Algemeen gedeelte en 
belastingen, wordt in onderdeel 
2.2 .2.7 dit reeds geregeld. Daarbij is 
gesteld dat in de berekening rekening 
moet worden gehouden met 
verstopte regenwaterafvoeren, 
zonder dat dit mag leiden tot 
bezwijken van het dak. 
Op uw tweede vraag is het antwoord: 
ja. Per 1 oktober 1992 is het 
Bouwbesluit in werking getreden met 
verwijzing naar NEN 6702. NEN 6702 
gaat voor de bepaling van de 
belasting door regenwater uit van de 
meest ongunstige situatie waarbij 
rekening moet worden gehouden met 
verstopping van een of meer 
reguliere waterafvoeren. Met 
waterafvoer via de dakrand of 
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noodafvoeren mag rekening worden 
gehouden. 
Uitgegaan moet worden van de 
maximale hoeveelheid water die bij 
een verstopping op het dak aanwezig 
kan zijn . Daarbij moet rekening 
worden gehouden met de extra 
doorbuiging van het dak als gevolg 
van het aanwezige water en de 
zogeheten overhoogte. Dat is de 
hoeveelheid water boven de 
onderkant van de dakrand of de 
overlaat. Dit water zal veelal 
afstromen via de dakrand of via de 
nooda.fvoeren, maar het kan zijn dat 
sprake is van ophoping als er veel 
water ineens valt of de overlaat niet 
toereikend is. De berekening van de 
overhoogte is gebaseerd op een 
regenintensiteit van een regenbui die 
statistisch gezien één keer in de 50 
jaar in Nederland voorkomt. De 
regenintensiteit speelt dus alleen bij 
dit punt enige rol. Voor de totale 
berekening is de invloed ervan 
beperkt. Uiteraard is het mogelijk dat 
de noodafvoeren te klein zijn 
gedimensioneerd en het water 
dientengevolge hoger reikt dan wordt 
berekend met de rekenregels uit NEN 
6702 . Er is dan geen vrij 
noodoverlaat. Het voorschrift dwingt 
dan met de hogere waterstand 
rekening te houden. 
Daarbovenop komt een zogenoemde 
veiligheidsfactor. Vanwege 
onzekerheden in de berekeningen en 
de aannamen die aan de berekening 
ten grondslag liggen, moet de aldus 
berekende waterbelasting ook nog 
worden vermenigvuldigd met een 
belastingsfactor. De grootte daarvan 
is afhankelijk van de veiligheidsklasse 
die voor de bouwconstructie geldt. 
De grootte van de veiligheidsfactor 
varieert van 1,2 tot 1,5 afhankelijk van 
de intensiteit van het gebruik door 
mensen . 
Het optreden van wateraccumulatie 
kan worden voorkomen door het 
treffen van adequate bouwkundige 
voorzieningen. De waterbelasting is 
overigens verwaarloosbaar ten 
opzichte van andere dakbelastingen 
als het dak voldoende afschot heeft, 
voldoende stijf is en over voldoende 
noodafvoeren beschikt. Welke 
combinaties van afschot, stijfheid en 
noodafvoeren «voldoende» zijn, is op 
voorhand niet te zeggen. Met de 
bepalingsmethode voor belasting 
door regenwater (de NEN 6702) in 
combinatie met de toetsingsregels in 
de materiaalgebonden normen, is dat 
wel te beoordelen. 

De voorschriften van het Bouwbesluit 
op dit onderdeel zijn gebaseerd op 
een veiligheidsfilosofie die 
internationaal is aanvaard . Deze 
veiligheidsfilosofie is voor de 
bepaling van de sterkte van een 
nieuw te bouwen bouwconstructie 
neergelegd in de basisnorm, NEN 
6700. De prestatie-eisen in het 
Bouwbesluit met betrekking tot 
constructieve veiligheid zijn 
beschreven in NEN-normbladen die 
zijn afgeleid van deze basisnorm. 
Op grond van bovenstaande 
concludeer 'ik dat de voorschriften in 
principe afdoende zijn . Of de 
toepassing ervan in de door u 
genoemde situaties door bouwer en 
handhaver altijd juist is geweest, zal 
uit de in gang gezette onderzoeken 
moeten blijken, waarna ik eventueel 
tot passende maatregelen zal 
overgaan. 
Overigens is wel een aanpassing van 
de voorschriften met betrekking tot 
constructieve veiligheid in 
voorbereiding, te weten de zogeheten 
Eurocodes. Het betreft de Europese 
richtlijn Bouwproducten en de 
daarmee samenhangende 
normenserie NEN-EN 1990. Aan deze 
serie ligt dezelfde veiligheidsfilosofie 
ten grondslag als aan de normenserie 
NEN 6700. 

9 
Het is mij niet bekend welk 
percentage van scholen, ziekenhuizen 
en gebouwen met een publieke 
functie platte daken heeft. Navraag bij 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
leert dat ook daar dergelijke 
gegevens niet voorhanden zijn. 
Aangenomen kan worden dat een 
groot deel van de in de vraag 
bedoelde gebouwen een plat dak 
heeft. 
Er zijn geen specifieke voorschriften 
van toepassing op periodieke 
inspectie van de daken van publieke 
gebouwen. Zoals ik al in mijn 
antwoord op vraag 6 heb 
aangegeven, moet de gemeente op 
grond van artikel 100 van de 
Woningwet toezien op de naleving 
van de bij of krachtens de Woningwet 
gegeven voorschriften. 
Op grond van artikel 13 van de 
Woningwet rust op gemeenten de 
taak om na te gaan in hoeverre 
bestaande woningen en andere 
gebouwen en bouwwerken voldoen 
aan de regels van het Bouwbesluit. 
Indien er niet voldaan wordt aan het 

Bouwbesluit dient een gemeente in 
beginsel handhavend op te treden 
met toepassing van het in de 
Woningwet opgenomen 
aanschrijfinstrumentarium. De 
Woningwet schrijft niet voor op welke 
wijze en met welke intensiteit een 
gemeente invulling moet geven aan 
de in artikel 13 opgenomen taak. Wel 
mag worden aangenomen dat zeker 
bij publieke gebouwen sprake moet 
zijn van een actieve benadering 
waarbij de gemeente door middel 
van onderzoek en periodieke 
inspecties nagaat wat de staat is van 
deze bouwwerken en dat er niet 
slechts wordt gereageerd naar 
aanleiding van klachten. De 
taakstelling uit artikel 13 betreft alle 
aspecten van de bouwregelgeving en 
dus niet alleen de buitenkant van een 
gebouw, maar ook de constructie 
ervan . 

10 
Ik deel de mening dat het 
maatschappelijk van belang is om de 
oorzaken van de instortingen grondig 
te onderzoeken. (zie antwoorden 2, 5 
en 8) 
Ten aanzien van het aanscherpen van 
voorschriften inzake het houden van 
periodieke controles kan ik u 
meedelen dat naar verwachting in 
2004 een wijziging van de Woningwet 
in werking zal treden die specifiek 
gericht is op de verbetering van de 
handhaving van bouwregelgeving. 
Onder meer wordt met deze 
wetswijziging het 
aanschrijfinstrumentarium drastisch 
vereenvoudigd. Zo'n 
vereenvoudiging is dringend gewenst 
omdat gebleken is dat de huidige 
ingewikkeldheid van het 
aanschrijfinstrumentarium thans leidt 
tot terughoudendheid bij het geven 
van toepassing daaraan . Daarnaast 
zullen burgemeester en wethouders 
met bedoelde wetswijziging verplicht 
worden om beleid op te stellen 
waarin wordt aangegeven hoe zij hun 
preventieve en repressieve 
toezichthoudende taken en 
bevoegdheden op het terrein van de 
bouwregelgeving gaan uitoefenen. 
Daarbij dienen zij jaarlijks de 
gemeenteraad verslag uit te brengen 
over de wijze waarop zij die taken en 
bevoegdheden in de praktijk hebben 
uitgeoefend. Met deze wetswijziging 
wordt dus niet beoogd om 
gemeenten generiek voor te schrijven 
hoe vaak zij moeten controleren of 
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bestaande gebouwen nog voldoen 
aan de regels. Met de plicht om een 
handhavingsbeleid op te stellen 
worden burgemeester en wethouders 
echter wel gedwongen om op dit 
terrein bewuste beleidskeuzen te 
maken, waar zij ook door de 
gemeenteraad op kunnen worden 
afgerekend. Verwacht mag worden 
dat hiermee een belangrijke impuls 
zal worden gegeven aan de 
bevordering van de bestuurlijke 
aandacht en prioriteit voor toezicht, 
controle en handhaving die lokaal 
nodig is. 
Zoals ik in mijn antwoord op vraag 8 
heb aangegeven, concludeer ik dat de 
voorschriften in principe afdoende 
zijn . Aanpassing van de 
bouwvoorschriften is derhalve niet 
aan de orde. Of de toepassing ervan 
in de door u genoemde situaties door 
bouwer en handhaver altijd juist is 
geweest, zal uit de in gang gezette 
onderzoeken moeten blijken, waarna 
ik eventueel tot passende 
maatregelen zal overgaan. 
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BIJLAGE 4- Lijst van dakinstortingen door wateraccumulatie 
(Bron: Adviesbureau ir. J.G. Hageman bv te Rijswijk ZH) 

Plaats Bouwjaar Schadedatum Gebouwtype Dakopp. [m2] Tot. opp. [m2] 

Kerkrade 1988 14-2-1990 Bedrijfshal 300 2.400 

Weerselo 1977 28-2-1990 Bedrijfshal 2.710 4.060 

Enschede 1985 28-2-1990 Bedrijfshal 320 S30 

Vlaardingen 1988 29-6-1990 Bedrijfshal 720 12.000 

Heerenveen 1989 20-11-1990 Bedrijfshal 360 1.080 

Hoofddorp 1989 19-8-1990 Bedrijfshal 400 13.300 

Zoetermeer 198S 2-7-1991 Bedrijfshal 300 8.000 

Barneveld 1990 8-11-1991 Bedrijfshal 180 1.740 

Barendrecht 1989 3-7-1992 Bedrijfshal ISO 4.SOO 

Sliedrecht 1978 I 0-8-1992 Meubelbedrijf 180 3.800 

Marknesse 1969 I 0-8-1992 Laboratorium 1.400 2S.OOO 

Oosterhout 1991 I 0-8-1992 Winkelbedrijf 260 S.900 

Oosterhout 1991 I 0-8-1992 Bedrijfshal 320 13.SOO 

Horst 1984 I 0-8-1992 Bedrijfshal 380 6.400 

Breda 1977 I 0-8-1992 Distributiecentrum ISO 4.300 

Assen 1989 24-7-1992 Bedrijfshal 170 6.SOO 

"s-Heerenberg 1993 19-5-1993 Bedrijfshal 750 10.000 

"s-Hertogenbosch 1989 25-6-1993 Garagebedrijf 100 980 

Zoetermeer 1992 2S-7-1993 Clubgebouw 50 140 

Weesp 1979 27-7-1993 Bedrijfshal 180 1.200 

Hoogeveen 1989 2S-7-1993 Bedrijfshal S40 13.200 

Rotsterhaule 1991 2S-9-1993 Fabriek 2SO 1.290 

Utrecht 1993 20-12-1993 Distributiecentrum 400 8.700 

Culemborg 1987 30-12-1993 Meubelbedrijf 240 1.700 

Culemborg 1981 30-12-1993 Meubelbedrijf 210 2.290 

Oude Pekela 1976 29-6-1994 Bedrijfshal 100 S.4SO 

Landgraaf 1994 4-7-1994 Bedrijfshal soo 8.100 

Markelo ! 2S-7-1994 Garagebedrijf 22S 1.310 

Utrecht 1988 31-7-i 994 Distributiecentrum 260 17.000 

Dongen 1983 31-7-1994 Magazijn 180 1.400 

Tilburg 1993 24-8-1994 Bedrijfshal 170 3.S60 

Purmerend 1992 3-3-199S Bedrijfshal soo 5.500 

Dinxperlo 198S 2S-S-199S Bedrijfshal 160 1.480 

Schijndel 1992 2S-S- f99S Meubelbedrijf 13S 2.980 

Dinxperlo 1989 2S-S-199S Magazijn 320 S.2SO 

Doetinchem 1977 2S-S-199S Bedrijfshal 400 8.930 

Vlissingen 1992 II-7-199S Bedrijfshal 300 6.050 

Alphen ald Rijn 1990 ! Magazijn ? 9.900 

Oss 1991 8-6-1996 Meubelbedrijf S2S 2.2SO 

Kesteren 1978 8-6-1996 Bedrijfshal 260 s.ooo 
Soesterberg 1973 19-11-1996 Bedrijfshal 300 1.120 

Meppel 1993 29-6-1997 Bedrijfshal 210 6.120 

Heerenveen 1980 29-6-1997 Bedrijfshal 200 12.000 

Zaandam 1977 29-6-1997 Opslaghal 2SO 4.000 

Heerenveen 1997 29-6-1997 Distributiecentrum 1.940 23 .300 

Veenwouden 1990 29-6-1997 Fabriek S40 2.580 

Enschede 1974 14-7-1997 Bedrijfshal 130 12.SOO 

Vianen 1986 2S-8-1997 Bedrijfshal 160 7.000 

Tekortkomingen 

2,6 

2,4 

4,6 

1,3,4,9 

4,6 

1,6 

1,2,5 

S,6 

1,2,3,4,6 

2,3.4.8.9 

1,3,4,7 

1,4,9 

S,6 

1,2,3,4,7 

2,3,4 

1,2,3,4,6 

1,3,S,7 

4,9 

1,2,3.4,7 

1,2,3,4,6 

1,3,5,6,7 

1,2,3,4,9,1 0 

S,6 

2,4,9 

2,3,4,6,9 

1,2,4 

1,9 

4,6 

4,6 

2,10 

S,6,9 

8 

1,2,3,4 

1,3,4 

I,S 

2,4,6,8 

1,2,3,4 

S,6,10 

1,4 

I,S,9 

1,2,3,4,6,8,1 0 

I,S 

I,S,9 

2,4,6 

1,3,S,9 

2,3,4,6 

3,4,6 

1,2,3,4 



Leeuwarden 1989 29-6-1997 Bedrijfshal 250 760 2,3,8,9 

St. Maartensdijk 1996 9-10-1997 Bedrijfshal 170 7.000 I ,3,5 

Veendam 1994 20-5-1997 Bedrijfshal 400 I 11.200 2,3,9 

Uden 1996 6-6-1998 Magazijn 100 16.100 I ,3,5,7,8 

Heerlen 1991 6-6-1998 Bedrijfshal 200 625 ~ I ,3,7 

Barendrecht 1996 6-6-1998 Bedrijfshal 180 2.550 1,5,9 

Valkenswaard 1985 1.2-6-1998 ,Sporthal 375 8.500 2,4,6 

Amsterdam 1986 I' 1-6-1998 !Magazijn. 
I 

200 3.980 1,10 

Amsterdam 1990 4-9-1998 Bedrijfshal 
I 

120 2. 160 2,3,5,6 

is-Hertogenb. 1997 9-9-1998 Distributiecentrum 200 16.500 1,5,6 

Heijningen 1976 13-9-1998 Bedrijfshal 190 1.650 2,3,4 

Oud-Beijerl. 1990 14-9-1998 Zwembad 120 700 2,3,4,6 

Amsterdam 1984 27-10-1998 Bedrijfshal 250 9.000 1,2,4,6 

Almere 1992 29-10-1998 Bedrijfshal 300 1.350 4,6,9 3 

Schiedam 1990 28-10-1998 Magazijn 800 3.000 1,2,5 3 

Lisserbroek 1996 28- 10-1998 Bedrijfshal 500 3.500 2,5,6 

Almere 1992 26-10-1998 Verzamelgebouw 400 3.250 1,2,10 

Grave 1993 28- 10- 1998 Garagebedrijf 200 565 2,5,6 

Hoogkerk 1991 I 22-2-1999 Magazijn 200 900 7 

Deventer 1978 I, 2-6-1999 Garagebedrijf 20 60 2,3,5,8 

Pijnacker 1984 I 16-8-1999 Bedrijfshal ? ? 1•,2,3,4,10 

Amsterdam 1986 I 1-6-1998 Magazijn 200 6.300 1,5, 10 

Oostzaan 1996 I 30-9-1999 11Bedrijfshal 100 2.100 3,4,6 
I 

Alphen a/d Rijn 1992 I I 2-12-1999 I Bedrijfshal 210 3.230 1,2,5 

Amsterdam 1992 
I 

16-5-2000 Bedrijfshal 300 
I 

10.000 1,5,6 

Hoofddorp 1992 16-5-2000 Verzamelgebouw 200 3.300 1,6 

Amsterdam 1990 16-5-2000 Bedrijfshal 130 8.650 2,4,6,9 

Amsterdam 1973 16-5-2000 Sportcentrum 225 9.450 4,6 

Gilze-Rijen 1991 3-6-2000 Bedrijfshal ISO 12.500 2,4 

Lommel 1998 3-6-2000 Bedrijfshal 900 2.000 8 

Maurik Buren 1980 29-7-2000 Distributiecentrum 260 12.700 5,6,8 

Dronten 2000 1-1-2001 Garagebedrijf 380 650 2,5,8 

Urk 1996 2-1-2001 Bedrijfshal 430 430 7 

Apeldoorn 1994 4-2-200 I Bed'rijfshal 80 310 2,8 

Nieuweschans 1992 I 5-6-2001 Magazijn 900 7.500 2,3,4 

Dordrecht 1993 5-7-200 I Distributiecentrum 280 3.500 1,2,3,5,6 

Zoetermeer 1980 5-8-200 I Distributiecentrum 240 3.400 2,3,4 

Borculo 1997 2-8-200 I Bedrijfshal 100 1.900 2,7 

Zoetermeer 1980 5-8-200 I Bed rijfshal 400 I 8.000 2,3,5 

Bergschenh. 1994 18-8-2001 Loods 280 860 2,3,4 

Amsterdam 1967 I 18-9-2001 1 Magazijn 320 
I 

3.360 2,4,6 

Zwijndrecht 1996 24-9-2001 Bedrijfshal 200 2.100 1,4,6,9 

Beeken Donk 1999 2-10-200 I Bedrijfshal 400 1.680 2,4 

Deurne 1988 27-1-2002 Bedrijfshal 300 2.200 5,6 

Zaandam 1991 ?-3-2002 Magazijn 450 3.900 2,5,6 

Veenendaal 1984 30-7-2002 Bedrijfshal 200 2.800 2,3,4 

Moerdijk 1999 30-7-2002 Distributiecentrum 350 30.000 ! 1,2,4 

Hapert Bladel 1986 30-7-2002 Bedrijfshal 400 1'3 .900 I 1,5,6 

Oud Gastel 1992 5-8-2002 Bedrijfshal 300 2.600 2,3,5 

Leeuwarden 1994 5-8-2002 Magazijn 400 3.000 5,6,9 

Weesp 1988 24-8-2002 Zwembad 200 600 1,2,4,6 

Weesp 1976 24-8-2002 Bedrijfshal ? ? 3,4.6,8 



Weesp 1988 24-8-2002 Bedrijfshal 

Amsterdam 1987 24-8-2002 Distributiecentrum 

Amsterdam 1987 24-8-2002 Bedrijfshal 

Uithoorn 1992 24-8-2002 Bedrijfshal 

Aanduiding van de tekortkomingen: 
I. onvoldoende stijfheid dakliggers; 
2. onvoldoende afschot dak; 
3. onvoldoende afvoercapaciteit reguliere afvoeren; 
4. ontbreken noodafvoeren; 
5. te kleine en/of verkeerd geplaatste noodafvoeren; 
6. slecht of niet functionerende afvoeren; 
7. onvoldoende sterkte; 
8. te zwakke verbindingen; 
9. te kleine of ontbrekende zeeg in liggers; 
I 0. overige gebreken. 

700 3.500 2,5 

300 4.320 1,25 

ISO 7.250 2,4 

250 4.100 2,5 



BIJLAGE 5 - Bepaling hemelwaterafvoerdebiet volgens NEN 3215 

De af te voeren hoeveelheid door een afvoertrechter wordt bepaald door de formule: 

Qh =ah · ih · ~ · A .................. ...... . . ................. ...... ...... (5.1) 

hierin is: 

Qh = debiet van de afvoer in [1/s] 

ah= reductiefactor voor regenintensiteit volgens tabel 5. 1. Voor noodafvoeren is ah = I. 

i, = regenintensiteit in [1/s/m2
], dus 0,03 voor hemelwaterafvoer en 0,047 voor 

noodafvoersystemen 
r.. = reductiefactor voor de effectieve dakbreedte; deze is afhankelijk van de hellingshoek van 

het dak; voor platte daken is deze gelijk aan I. Zie ook tabel 5.2. 

De factor a h is een reductiefactor voor vertraging. Bij platte daken wordt de afvoer van 

regenwater vertraagd. Deze vertraging is afhankelijk van de soort dakbedekking. Voor 

noodafvoeren moet ah op I gesteld worden. 

Toepassing Reductiefactor ah 

Platte groendaken met een aardlaag > 25 cm 0,30 
Platte daken met een ballastlaag van grind 

0,60 
Platte groendaken met een aardlaag van ~ 2S cm 
Overige platte daken I 

Schuine groendaken > 3o en ~ 4So J 0,7S 

Overige gevallen I 1,0 

Tabel S.l- Reductiefactor ah volgens NEN 321S 

Hoek dakvlak met de horizontaal Reductiefactor ~ 

~ 4S 0 1,0 
> 4S 0 en ~ 60° i o.a 
> 60° en ~aso I 0,6 
> aso en ~ 90° 

I 0,3 

Tabel S.2- Reductiefactor ~ volgens NEN 321S 



BIJLAGE 6- Praktische aspecten bij ontwerp en uitvoering 

Vanuit de 25-jaar lange praktijk als installatie-adviseur van de auteur van deze master thesis, 
worden in deze bijlage praktische aspecten voor het voetlicht gebracht die een rol spelen bij de 
waterhuishouding op een dak. Alhoewel bij ieder praktijkvoorbeeld een projectnaam en namen 
van betrokkenen kunnen worden aangegeven, zullen deze niet worden genoemd. 

Bekendheid van constructeurs met het fenomeen 
Alhoewel wateraccumulatie als sinds 1991 duidelijk in NEN 6702 staat aangegeven, worden de 
bijbehorende berekeningen (geometrisch-niet-lineaire berekeningen), niet vaak op eigen initiatief 
gemaakt. Als er al rekening met wateraccumulatie gehouden wordt, dan wordt een door de 
norm aangegeven waterlaagdikte als belasting op het dak in rekening gebracht, zonder daarna te 
bepal:en wat de werkelijke doorbuiging van de constructie is. Op basis van gehouden interviews 
zijn hiervoor de volgende redenen aan te dragen: 
• een niet-lineaire berekening is een lastige berekening, omdat de (water)belasting afhankel.ijk is 

van de vorm en de mate van de doorbuiging van de constructie; 

• het is daardoor een iteratief proces en handmatig erg tijdrovend; 
• vervormingen van een staalprofiel hebben altijd een verband met vervormingen van de totale 

dakconstructie; een vervorming van een profiel op een bepaald punt op het dak kan gevolgen 
hebben voor de vervorming elders; 

• het is (nog) geen standaard berekening voor constructeurs en is ook niet in standaard 
berekeningssoftware opgenomen; veelal moet separate programmatuur worden aangeschaft; 

• indien overstorten aan de gevel niet afdoende zijn, dienen noodafvoerleidingstelsels 
ontworpen te worden; dit is voor een constructeur een vreemde activiteit; 

• het honorarium laat dergelijke berekeningen niet toe. 

Een branche vreemde voorzienin~ 
Gebouwconstucties worden door een bouwkundig aannemer gerealiseerd. Maar lang niet altijd 
door de hoofdaannemer zelf. Betonconstructies worden meestal wel door een bouwkundig 
aannemer zelf gebouwd, maar staalconstructies worden vrijwel altijd door 
staalconstructiebedrijven neergezet. Een voorziening voor de beperking van de waterlaagdikte op 
een dak zou qua verantwoordelijkheid door het staalcontructiebedrijf aangebracht moeten 
worden. Dit is echter een branche vreemde voorziening. Ook qua werkvolgorde past dit niet in 
de planning op de bouw. Als de staalconstructie gereed is, komt de onderaannemer van de 
dakbeplating en daarna de dakdekker. Het constructiebedrijf is al lang van de bouw vertrokken. 

Noodafvoervoorzieningen worden in de praktijk in het bouwkundige bestek omschreven 
(hoofdstuk dakbedekkingen) of in het installatietechnische besteksdeel (hoofdstuk dakgoten en 
hemelwaterafvoeren). In het laatste geval worden noodafvoervoorzieningen een deel van de 
onderaanneming door een Joodgieter of een werktuigkundige (onder)aannemer. Ten gevolge van 
de gebruikelijke tienjarige dakgarantie, mag deze onderaannemer de afvoervoorzieningen niet zelf 
inplakken, maar moeten deze aangeleverd worden aan de dakdekker. 

Door deze getrapte en gedeelde uitvoering ontstaan in de praktijk de volgende problemen. 
• Zowel voor afvoertrechters als ncodoverstorten moeten sparingen opgegeven worden. 

Overstorten bij dakranden kunnen door aanwezige staalprofielen plaatsingsproblemen geven 
met als gevolg dat ze soms te hoog moeten worden aangebracht. Het gevolg is, zoals VROM 
[2] ook signaleert, dat het dak al ingestort is, voordat de noodafvoeren in bedrijf kunnen 
komen. 

• Hoe hoog moeten ze worden ingeplakt? Zelfs al heeft de constructeur een maximale 
waterhoogte op het dak op zijn tekeningen aangegeven, dan wordt deze informatie aan een 
loodgieter/dakdekker zelden ter beschikking gesteld. Wat moet deze partij met een 
staalconstructietekening van het dak? In de praktijk wordt als maat voor de onderkant van de 



noodafvoer een waarde van 3,5 tot 5 cm aangehouden boven het laagste punt op een dak. 
Het gevolg is dat noodafvoeren mogelijk te snel, in bedrijf komen (met alle hinder van dien) 
of onvoldoende functioneren van de reguliere hemelwaterafvoeren (het niet bereiken van de 
noodzakelijke stuwhoogte). 

• Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de juiste plaats van de afvoervoorzieningen? Indien 
er een hoofdaannemer op de bouw is, uiteindelijk bij de hoofdaannemer. Tenminste, indien 
de constructeur de maximale waterhoogte heeft aangegeven. Maar indien er een loodgieter 
als nevenaannemer op een bouw werkt? 

• Indien de toelevering van in te plakken voorzieningen aan de dakdekker om welke reden dan 
ook stokt, gaat de bouw gewoon door. In plaats van de toegeleverde afvoeren, monteert de 
dakdekker afvoeren die 'gewoon op de plank liggen'. 

Controle na montage 
ledereen is verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden en kan hiervoor aansprakelijk 
gesteld worden. De constructeur voor het ontwerp en de dimensienering van de noodafvoeren, 
de aannemer voor de uitvoering. De controle op de uitvoering vindt door een opzichter plaats. 
Soms is er helemaal geen controle of toezicht. De constructeur komt bij de uitvoering van grote 
projecten meestal wel op de bouw, maar alleen gedurende de ruwbouwfase. Zodra de beton- of 
staalconstructie is geplaatst, is zijn taak voorbij. Noodafvoervoorzieningen worden in het 
bouwproces pas veel later aangebracht. Wie controleert de juiste positie van deze 
voorzieningen? 

Noodafvoervoorzieningen worden veelal opgegeven ten opzichte van het laagste punt van een 
dakvlak binnen een bepaald stroomgebied. Waar is dat laagste punt? De praktijk blijkt fors af te 
wijken van de theorie. In bijlage 7 is een voorbeeld gegeven van een ingemeten situatie, waaruit 
blijkt dat hemelwaterafvoeren die op dezelfde hoogte zouden moeten liggen, in de praktijk 35 
mm in hoogte verschillen. Tussen noodafvoeren zit bij het project zelfs 40 mm verschil. 

Ontwerp van hemelwaterafvoeren 
Zoals al aangegeven is, vindt het ontwerp van een hemelwaterafvoersysteem door anderen plaats 
dan het ontwerp van noodafvoeren. Het ontwerp van reguliere hemelwaterafvoeren vindt soms 
tijdens het ontwerpproces plaats, soms ook tijdens het uitvoeringstraject door de loodgieter. Bij 
het ontwerp van reguliere hemelwaterafvoeren speelt waterhoogte op het dak geen enkele rol. 
Er zijn geen regels gegeven welke maximale stukhoogte een reguliere afvoer mag veroorzaken. 
Alleen de afvoercapaciteit is van belang. Doordat het ontwerp door verschillende partijen 
geschiedt, worden waterhoogtes van reguliere afvoeren en noodafvoeren zelden op elkaar 
afgestemd. 

In NEN 6702:2007 is vastgelegd dat voorzieningen voor noodafvoer een vrije uitloop boven het 
aangrenzende maaiveld moeten hebben. Zo hebben noodafvoeren ook een signaleringsfunctie. 
Ze worden daarom vaak bewust aangebracht op plaatsen waar water hinderlijk kan zijn. Dan 
weet de gebouweigenaar ook dat er mogelijk iets op het dak niet in orde is. Het frequent 
aanspreken van noodafvoeren leidt niet alleen tot ongewenste wateroverlast, maar ook tot 
gewenning van het in werking treden. De signaleringsfunctie gaat zo verloren. 

Hoe moet gedacht worden over een ontwerp van een regulier afvoersysteem waarbij de 
waterlaag tot 90 mm kan stijgen bij volledige capaciteit (zie figuur 32 in paragraaf 4.6.5) terwijl 
door constructieve randvoorwaarden noodzakelijk is dat de onderzijde van de noodafvoeren op 
70 mm boven het laagste punt van het dak moeten worden ingeplakt? Qua veiligheid is er niets 
aan de hand maar de noodafvoeren worden veelvuldig aangesproken, hetgeen tot vervelende 
situaties en gewenning kan leiden. 



BIJLAGE 7- Dakmetingen Cruquius Plaza te Haarlemmermeer 18-01-2008 

\0 -r 
I • 

0 • 

J 140 

' 
Verklaring: 

• • 

• • 
• • 

• • 
• • 

• • 
• • 
• • 

• 

hwa. • • 

~- 1.11 1/s ~oJ 1 ,,. \6: L 
I 

- ·- ·- t
• • ' 
• • Vs 

• • I 

~+120 b 

' • • ~ referentie 

~ 8,1 m ... 

• op de referentielijn staan de ingemeten maten ten opzichte van het laagste punt in het 
midden; 

• door een denkbeeldige vertikale lijn te trekken door meetpunten en het overeenkomstige 
punt op de referentie, kunnen de ingemeten maten relatief te worden afgelezen ten opzichte 
van de referentie. 

Zo ligt de onderste noodafvoer (na) I 0 mm onder de referentie en dus 120/3-10 = 30 mm 
boven het nulpunt van de referentie. 
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BIJLAGE 8- Voorbeeldberekening wateropvoerende capaciteit 
(Overgenomen uit bijlage C4 uit de NPR 6703) 



NPR 6703:2006 

C.4 Voorbeeldberekening 

De beschouwde constructie is gegeven in figuur C.2. Op het dak is het afschot van de dakliggers direct 
naast de kopgevels beperkt tot 0,8 %. De overige dakliggers hebben een afschot van 1,6 %. De doorbuiging 
van de dakliggers na het optreden van de permanente belasting is gelijk aan 10 mm. De stijfheid van de 
dakliggers El= 2,1 x 108 x 2,12 x 10-4 = 44,5 x 103 kNm2. De dakplaten worden in dit voorbeeld oneindig stijf 
verondersteld. 
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Maten in mm 
20 000 

Figuur C.2- Bovenaanzicht van staalconstructie 

De kritische stijfheid Elcr voor deze constructie volgt uit: 

Elcr = !._ Yrep a/4 - !._x 10 kN/m3 x 5 m x (20 m)4 = 57 4 x 103 kNm2 
10 1t4 10 1t4 • 

De factor voor de kritische stijfheid n volgt uit: 

n = ___É!__ = 44,5 x 103 
kNm

2 
_ 0 60 

YM Elcr 1,3 x 57,4 x 103 kNm2 
' 

Uit 6.2.1 kan een waterhoogte dhw;gnm• worden bepaald waarbij de krachtsverdelfng l'n de constructie gelijk is 
aan de eerste-orde-krachtsverdeling. Deze waterhoogte is te beschouwen als een ondergrens van de 
wateropvoerende capaciteit van de constructie. Vanwege de doorbuiging van de liggers geldt hier voor de 
zeeg z =- 0,010 m. 

Dakligger niet beperkt afschot: 

a.,= a+ 4 z /I= 0,008- 4 x 0,01 mI 20 m = 0,006 rad 

dhw;grens = 0,25 Ue I= 0,25 x 0,006 rad x 20 m = 0,030 m 

Dakligger met normaal afschot: 

a.,= a+ 4 z /I= 0,016 rad- 4 x 0,01 mI 20 m = 0,014 rad 

dhw;grens = 0,25 a., I= 0,25 x 0,014 rad x 20 m = 0,070 m 

Aangenomen wordt dat de dakliggers voldoende sterk zijn. 

Bij een wateropvoerende capaciteit van 30 mm is het toepassen van overlaatafvoeren in de dakrand niet 
goed mogelijk. De drempelhoogte zou te klein worden en de breedte van de afvoeren te groot. Echter bij het 
overgrote deel van het dak is de wateropvoerende capaciteit 70 mm. Bij deze hoogte is nog wel een overlaat 
in de dakrand te maken. · 

Een noodafvoerplan voor het dak zou nu als volgt kunnen worden uitgevoerd. Tussen de liggers met beperkt 
afschot en de liggers met normaal afschot wordt een waterscheiding aangebracht, zo ontstaan twee 
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gescheiden afvoergebieden. In het afvoergebied boven de liggers met een normaal afschot kan de 
waterhoogte tot 70 mm boven het laagste punt worden opgevoerd. Voor deze waterhoogte kan vervolgens 
een noodafvoer worden ontworpen: 

Eén overlaat per 5 m breedte: 

A = 20 m x 5 m = 100 m2 

Ot, =A i,= 100m2 x 0,047 x 10-3 m/s = 0,0047 m3/s 

Kies een afvoerbreedte van 0,5 m. De benodigde waterhoogte boven de drempel behoort gelijk te zijn aan: 

2 ~ 

ánd = 0 70 (
0

h )
3 = o 70 x (

0
•
0047 

m
3

/s)
3 = o 031 m 

' b ' 0,5m ' 

Stel de drempelhoogte hnd gelijk aan 35 mm. De benodigde waterhoogte boven het laagste punt van het dak 
Is dan gelijk aan dt,w = 31 mm + 35 mm = 66 mm. Dit is kleiner dan de waarde van dhw:grens die voor dit 
afvoergebied is bepaald. Het noodafvoersysteem is voldoende. 

Voor het afvoergebied boven de liggers met beperkt afschot wordt een steekafvoer ontworpen. Omdat hierbij 
gebruik wordt gemaakt van de vervorming van het dakvlak kan niet worden volstaan met een benadering 
van de opneembare waterstand maar is het nodig een wateraccumulatieberekening' van de ligger te maken 
waarbij de doorbulging van de constructie ten gevolge van de waterbelasting wordt bepaald. 

In figuur C.3 Is voor de gegeven constructie de verhouding gegeven tussen de hoeveelheid geborgen water 
en de waterstand. Uit de figuur blijkt dat de wateropvoerende capaciteit 42 mm is en dat daarna bij 
toenemende berging de waterstand gaat dalen. 

De wateropvoerende capaciteit kan ook worden benaderd met de vergelijking voor dhw;slab: 

a 
dhw:stab = (-0,15 + 0,4 n + 0,22 _!!_) a I 

a 
= (-0,15 + 0,4 x 0,60 + 0,22 x 0,006 rad/0,008 rad) 0,008 rad x 20 m 
= 0,041 m 

Uit de figuur blijkt dat er bij een waterstand van circa 30 mm twee evenwichtsstenden zijn. Één bij een 
beperkte berging en een tweede bij een berging van circa 4 m3 water. Bij de beperkte berging zal de 
vervorming van de constructie klein zijn zodat het nuttige effect hiervan voor de steekafvoer beperkt zal zijn. 
Bij een berging van 4 m3 is de exacte waterstand van 29 mm. In die situatie is de vervorming van de 
constructie toegenomen. De doorbuiging van de constructie in deze situatie is geschetst in figuur C.4. 
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Figuur C.3 - Verhouding tussen waterstand en geborgen hoeveelheid water 
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Figuur C.4 - Hoogteligging van de ligger bij een waterstand van 29 mm en een berging van 4 m' 

Opgemerkt wordt dat de evenwichtsstanden in de dalende tak van de verhouding tussen de hoeveelheid 
geborgen water en de waterstand veelal niet zullen worden gevonden als een iteratieve berekening wordt 
uitgevoerd waarbij een bekende waterstand de grootte van de belasting bepaalt. Dit type berekening kan 
uitsluitend het stijgende deel van de verhouding tussen hoeveelheid geborgen water en de waterstand 
bepalen. De dalende tak van de verhouding kan wel worden gevonden bij berekeningen waarbij het volume 
van de geborgen hoeveelheid water de grootte van de belasting op de constructie bepaalt. 

Uit figuur C.4 blijkt dat bij een waterstand van 29 mm de dakligger op een afstand van 6 m circa 90 mm is 
doorgebogen. Dit leidt tot een za'kking tot 50 mm onder het 0-niveau. De grootte van de waterhoogte op 6 m 
vanaf de oplegging is dan gelijk aan 50 mm + 29 mm = 79 mm. Als op 6 m van de oplegging een 
steekafvoer met een drempelhoogte van 10 mm wordt ingeplakt dan is tijdens het wateraccumulatieproces 
bij deze steekafvoer een waterhoogte van 79 mm - 1 0 mm = 69 mm beschikbaar. 

Hierna wordt het vereiste debiet van de afvoer bepaald. 

Uitgangspunt is een waterscheiding midden tussen eerste en de tweede dakligger. De breedte van het 
afvoergebied is dan gelijk aan 7,5 m. 

A = 7,5 m x 20 m = 150 lW 

0" =A i,= 150m2 x 0,047 x 10-3 m/s = 0,00705 m3/s 

Kies een afvoermiddellijn van 0,117 m. De benodigde waterhoogte boven de drempel volgt dan uit: 

2 ~ 

d = o 29 (Oh )3 = 0 29 x (0,00705 m3/s)3 = o 044 m 
nd ' d ' 0,117 m ' 

Dit is kleiner dan de beschikbare waterhoogte van 69 mm. Geconcludeerd lkan worden dat het gekozen 
noodafvoersysteem voldoende is. 

Een overzicht van de toe te passen voorzieningen voor noodafvoer is in figuur C.5 gegeven. 
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Figuur C.S- Overzicht van toe te passen voorzieningen voor noodafvoer 

Als de noodafvoeren worden ontworpen bij een situatie waarbij de verhouding tussen de hoeveelheid 
geborgen water en de waterstand in de dalende tak is, behoort de invloed van de vervormingen van de 
constructie op de afvoer van water in het afvoergebied zorgvuldig te worden beschouwd. Als in het 
voorbeeld geen waterscheiding op het dak zou worden aangebracht dan wordt de wateropvoerende 
capaciteit voor het gehele dak bepaald door de kleinste wateropvoerende capaciteit. In het voorbeeld Is dat 
de wateropvoerende capaciteit van de ligger met beperkt afschot. Tijdens de berging van water zal de ligger 
met beperkt afschot het meeste vervormen en zal dit het laagste punt van het afvoergebled zijn. Daarom 
behoort bij het achterwege laten van een waterscheiding de toegepaste steekafvoer in staat te zijn het debiet 
dat wordt veroorzaakt door de neerslag dat op het grote afvoergebied valt, af te voeren. 
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BIJLAGE 9- Wateraccumulatieberekening IKEA Amsterdam 
(gepubliceerd met toestemming van CIHR Adviezen bv te Delft) 

dak. min 

Figuur 9. 1 -Verklaring gebruikte variabelen 
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Bergingberekening IKEA Amsterdam 
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Bergingberekening IKEA Amsterdam 
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BIJLAGE I 0- Frequentieverdeling van windrichting en neerslaghoeveelheid 
(Bron: KNI'-'11) 
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FREQUENCYDISTRIBUTION OF WI NDDIRECTION AND AMOUNT OF PRECI PTTATION PER WINDSPEEDCLASS 
ETMAAL 0-24 UUR U.T. 

M!>ISGEGE:VENS WINDRICHTING : G~~IDDELDE OVER 10 MINUTEN VOOR HET GEHELE UUR I N 10 TALLEN GRADE:N 
WINDSNELHE:ID:GE:MIDDELDE: OVER HET GE:HE:LE: UUR IN HftLVE: METER PER SECONDE 
NEERSLAG : UURSOM IN MM (DROOG I S ABSOLUUT DROOG EN 0,0 MM ) 

TNOSNELHEIDSKLASSE: 0 - 6 HALVE M8TER PER SECONDE: (BEAUFORT : 0- l - 2) 

WINDRICHTING 

VAN 350 020 050 080 llO 140 170 200 230 260 290 320 VER . 
T/11 010 040 070 100 130 160 190 220 250 280 310 340 STIL TOTAAL 

NEEFISLAG DISTRIBUTIEF IN AANTALLEN (DI STRIBUTIVE IN NUMBERS) 

0 1-<<XIG 3848 7128 6445 5677 4692 8015 7792 8315 6644 5873 6277 6792 l1643 89141 
0 , 1 {) , 5 31l 323 251 181 254 501 590 676 635 654 670 508 534 6088 
o,s l, O 61 65 65 41 70 93 123 150 149 157 123 123 104 1324 
1. 1 2 ,0 50 36 45 29 48 73 86 93 132 126 81 75 70 944 
2,1 3,0 23 15 20 9 18 20 24 39 24 33 30 26 24 305 

3 , 1 - 4 ,0 7 9 5 2 9 7 6 12 13 10 10 6 13 109 
41 L - 5 ,0 5 4 4 8 4 8 7 2 11 4 4 3 64 
5 , - 5,0 4 5 2 4 4 3 2 2 1 5 3 7 2 44 
6, - 7 ,0 2 2 1 1 2 7 4 2 2 2 2 27 
7,1 - 8, 0 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 20 

8 l - 9 ,0 1 1 1 l 1 5 
9 10 ,0 1 1 1 1 1 1 7 

> 10 ,0 1 1 1 2 1 1 1 2 4 1 4 19 

5CN 4313 7591 6844 5955 5097 8720 8633 9304 7607 6874 7207 754 9 12403 98097 

éJISTRIBUTIEF I N PRCC:El\'TEN (DISTRI BUTIVE I'll PERCENTAGE) 

ROOG 3, 92 7,27 6, 57 5, 79 4, 78 8,17 7,94 8, 48 6, 77 5,99 6,40 6, 92 ll , 87 90,87 
0,: - 0 ,5 0,32 0,33 0,26 0,18 0, 26 0,51 0,60 0,69 0, 65 0 , 67 0, 68 0, 52 0,54 6, 21 
0 ,- 1,0 0,06 0,07 0,07 0,04 0 , 07 0,09 0,13 0 , 15 0,15 0 , 16 0,13 0, 13 0,11 1, 35 
1' 1 - 2 ,0 0,05 0,04 0, 05 0,03 0,05 0 , 07 0,09 0,09 0, 13 0 , 13 0 ,08 0,08 0 ,07 0 , 96 
2 I 3 ,0 0,02 0,02 0, 02 0,01 0 ,02 0, 02 0, 02 0,04 0,02 0, 03 0,03 0, 03 0,02 0 ,31 

. J - 4 ,0 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0, 01 0,01 0,01 0,01 0, 01 0,01 0,01 0,01 0, ll 
4 ' l 5, 0 0,01 0, 00 0,00 0, 01 0,00 0,01 0,01 0,00 0, 01 0 , 00 0,00 0,00 0,07 
5 I - 6,0 0, 00 0, 01 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,01 0 , 00 0,01 0, 00 0,04 
6. 7 , 0 0 ,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 
7 ) 8,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

8 , 1 9, 0 0, 00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,01 
9,. 10 ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

> 10 ,0 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,02 

S0'1 4,40 7, 74 6 ,98 6, 07 5, 20 8 ,89 8,80 9 , 48 7,75 7,01 7,35 7,70 12,64 100,00 
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... Oj G ? 20 6R )C KNMI 260 DE a iLT FP.EQUENTI"EVERDELING VAN WI NDRICHTING EN NEERSLAGHOEVEELHEID PER WINDSNELHEIDSKLASSE 1961-1980 JAAR 
FREÇlUENCYDISTRIBUTION OF WINDDIRECTI O AND AMOONT OF PRECIPITATION PER WINDSPEEOCLASS 

ETMAAL 0- 24 UUR U.T. 

8A.S1SGEGEVENS WINDRICHTI NG:GEHIDDELDE OVER 10 MINUTEN VOOR HET GEHELE OUR IN 10 TALLEN GRADEN 
\-IINDS~$LHEID:GE1'1IDDELDE OVER HET GEHELE UUR IN HALVE METER PER SECONDE 
NEERSLAG : UURSOM IN MM (DROCG I S ABSOLUUT DRCOG EN 0, 0 ~'~'! ) 

WTNDSNELHEI DSKLASSE: 7 - 10 HALVE METER PER SECONDE (BEAUFORT: 3) 

WINDRICHTING 

VAl'-' 350 020 050 080 110 140 170 200 230 260 290 320 VER. 
T /M 01 0 040 070 100 130 160 190 220 250 280 310 340 STIL TOTAAL 

NEEPSLAG DISTRI BUTIEF IN AANTALLEN ( DISTRIBUTIVE IN NUME!ERS) 

D OCG 2221 5091 3865 2609 2169 3114 3194 6384 6414 4092 2697 2236 5 44091 
0, 1 0,5 158 176 122 74 111 287 459 911 881 574 462 331 3 4549 
0. ó 1,0 40 58 33 l3 47 86 162 229 236 159 112 70 1 1246 
1, l 2 ,0 23 39 29 18 31 90 107 159 161 124 77 45 3 906 
2 1 - 3,0 16 16 8 5 12 23 25 48 64 46 14 17 294 

3 1 - 4 ,0 5 6 4 1 7 6 7 21 29 l3 10 2 111 
4 1 - 5 ,0 4 3 1 2 3 9 10 11 3 1 1 48 
5 , 1 - 6 ,0 1 2 3 2 5 4 5 3 25 
6 - 7 ,0 2 5 5 2 1 1 17 
7 8 , 0 1 1 4 3 1 1 1 12 Vl 

8 • - 9 ,0 1 1 1 1 1 6 , 
9, 1 10 ,0 1 1 3 5 

:> 10 ,0 1 1 2 2 2 3 1 l3 

Sf> 2470 5396 4062 2722 2378 3610 3961 7774 7812 5029 3382 2713 14 51323 

[l!STRIBUTIEE" IN PROCENTEN (OISTRl BUTIIJE IN PERCENTAGE ) 

DROOG 4,33 9,92 7,53 5,08 4,23 6,07 6,22 12,44 12,50 7, 97 5, 25 4, 36 0,01 85,91 
0 , 1 U,5 0, 31 0,34 0,24 0,14 0,22 0,56 0,89 1, 78 1 , 72 1, 12 0,90 0,64 0,01 8,86 
0, 6 - 1 ,0 0,08 0,11 0,06 0,03 0,09 0,17 0,32 0 , 45 0 , 46 0,31 0,22 0,14 0, 00 2,43 
1, I - 2 ,0 o,oq 0,08 0,06 0,04 0,06 0,18 0, 21 0,31 0,31 0,24 0, 15 0,09 0, 01 1, 77 
~ 3 ,0 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,04 0,05 0,09 0, 12 0,09 0,03 0,03 0,57 "· 
3 1, 0 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,04 0,06 0,03 0,02 0,00 0,22 
4 - 5 10 0,01 0,01 0,00 0,00 0 ,01 0 , 0?. 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,09 
5 . 1 6 ,0 0,00 0,00 0,01 0, 00 0, 01 0,01 0,01 0,01 0,05 
6,1 - 7,0 0,00 0,00 0,0 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 
7, 1 - v ,O 0, 00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 

A, 1 - J ,O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
9 , 1 - lO , 0 0,00 0,00 0,01 0,01 

> 10 ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 

sa 1 4,81 10,51 7,91 5,30 4, 63 7 ,03 7, 72 15 ,1 5 15,22 9,80 6,59 5,29 0,03 100,00 
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< ::' ', : c~~:: .l1 e. Die" c:~ · ·· · rnl g •••• -.. 0 3C- U O 68 , KNMI t;Q DE BIL FREQUENTIEVERDELI NG Vfu'l WINDRICHTING EN NEERSI.AGHOEVEELHEID PER WINDSNELHEI DSKLASSE 1961-1980 JAAR 

FRE:QUENCYDISTRIBUTION Of WINDDIRECTION AND AMOUNT Of PRECIPITATION PER WINDSPEEDCLASS 
ETMAAL 0- 24 UUR U T. 

BJ\ ISGEGEVENS WIN RI CHTING:GEMIDDELDE OVER 10 MINUTEN VOOR HET GEHELE UUR I N 10 TALLEN GRADEN 
WINDSN'ELHEID:GEMIDDELDE OVER HET GEHELE UUR IN HALV.:. METER PER SECONDE 
NEERSLAG :UURSOM IN MM (DROOG IS ABSOLUUT DROOG EN 0 , 0 ~~) 

WI~OSNELHE DSKLASSE : 11 - 16 HJI.LVE METER PER SECONDE (BEAUFORT: 4) 

NDRICHTING 

VAN 350 020 050 080 llO 140 170 200 230 260 290 320 VER. 
T/M 010 040 070 100 130 160 190 22 0 250 28 0 310 340 STIL TOTAAL 

NEERSLAG DI STRI BUTIEF I N AANTALLEN (DI STRI BUTIVE ~. ~: NUMBERS) 

DRCCG 535 1608 1610 936 552 749 ; )43 3214 4199 1830 707 500 1 17784 
0 L 0,5 57 90 46 29 69 139 315 771 723 339 167 144 2889 
0 5 - 1,0 18 18 13 14 25 59 137 253 268 ll1 48 29 993 
l . l - 2 ,0 14 19 9 10 23 56 123 204 216 83 37 12 806 
2.1 3, 0 5 6 2 2 9 14 27 58 76 30 10 4 243 

3 l 4, 0 2 3 1 8 8 27 27 10 8 6 100 
4 1 - 5,0 1 1 1 7 12 2 1 2 28 
5 l - 5,0 1 1 6 4 1 3 1 17 
6 7,0 2 1 1 4 
7 ) - 8, 0 1 1 2 

8 t - 9 , 0 2 1 3 
9 10,0 

> 10, 0 2 1 

SO'·t 63 1746 1681 991 680 1027 è953 4546 5529 2408 98 1 699 1 22873 

DISTRIBUTIEF IN PROCENTEN (DISTRI.BUTI VE IN PERCENTAGE) 

D 2, 34 7,03 7 , 04 4,09 2,4 1 3,27 5 , 87 14 , 05 18, :>6 8,00 3,09 2 , 19 0,00 77,75 
0 l - 0 , 5 0 , 2.5 0,39 0,20 0, l3 0 , 30 0,61 1 ' 38 3,37 3,16 1,48 0, 73 O,S3 12 , 63 
0,., 1 , 0 0,08 0,08 0,06 0,06 0, ll 0, 26 0 , 60 1, 11 1,17 0 , 49 0,21 0, 13 4,34 
1, l 2 , 0 0,06 0,08 0,04 0,04 0, 10 0,24 0, 54 0,89 0,94 0,36 0,16 0,05 3,52 
2 ,. 1 - ), 0 0, 02 0,03 0,01 0,01 0,04 0,06 0 ,12 0. 25 0 ,33 0,13 0, 04 0, 02 1, 06 

3 ~ .o 0,01 0, 01 0,00 0,03 0,03 0, 12 0 , 12 0, 04 0,03 0,03 0, 44 
4 5, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 r:. 03 0,05 0,01 0,00 0, 01 0, 12 
~ 1 - 6,0 0,00 0,00 0,03 0 , 02 0,00 0,01 0,00 0,07 
fi 7,0 0, 01 0 ,00 0 , 00 0,02 
7 , l 8 , 0 0,00 0,00 0,01 

8 I - 9, 0 0,01 0,00 0,01 
9 - w,o 

> 10, 0 0,00 0, 01 0,00 0,02 

SCJ-1 2,76 7,63 7,35 4,33 2, 97 4,4 9 8 ,54 1 C), 87 24,17 10,53 4,29 3,06 0,00 100,00 
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o1c 'l2o nR se KNMI .'iO DF. 8TLT fREQUENTIEVERDELING VAN WINDRICHTING EN NEERSLAGHOEVEELHEID PER WI NDSNELHEIDSKLASSE 1961- 1980 JAAR 
FREQtlENCYDISTRI8UTION OF lHNODIRECTION AND AMOUNT OF PRECIPITATION PER WINDSPEEDCLJl.SS 

ETMAAL 0-24 UUR U.T. 

BASISGEGEVENS \'HNDRICHTING: GEMIDDELDE OVER 10 MINUTE:N VOOR HET GEHELE UUR IN 10 TALLEN GRADEN 
WI NDS ELHEID: GEMI DDELDE OVER HET GEHELE UUR IN HJ\LVE METER PER SECONDE 
NEERSLAG : UURSCM IN Ml'1 (DROOG IS ABSOLUUT DROOG EN 0,0 MM) 

WTNO NELHEIDSKLASSE: 17 - 21 HALVE METER PER SECONDE (BEAUFORT: 5) 

\'IINDRICHTING 

'fAN 350 020 050 080 llO 140 170 200 230 260 290 320 VER. 
T/M 010 040 070 100 130 160 190 220 250 280 310 340 STIL TOTAAL 

NEER$ r: DI STRIBUTIEF IN AANTALLEN (DISTRIBUTIVE IN NUMBERS) 

DRCOG 25 84 128 44 32 ll 80 44 0 599 207 46 15 17ll 
0 1 - 0,5 8 11 4 6 2 15 60 177 151 57 19 7 517 
0. 1, 0 3 1 3 1 9 27 79 68 12 3 2 208 
J. 2 , 0 1 1 11 21 76 56 12 1 179 
2 3,0 1 1 1 7 26 17 6 4 63 

], l - 4,0 2 3 12 3 1 23 
4 l 5 ,0 5 4 10 
5, t - 6,0 3 1 5 
5. I 7 ,0 
7 8 ,0 

8 t - 9, 0 
9 . 10,0 

... ... o, 0 

sr, ·; 38 96 136 50 37 48 197 802 9ll 302 74 25 2716 

DISTRIBUTIEF I N PROCENTEN (DI STRIBUTIVE IN PERCENTAGE) 

Dl'.(XlG 0,92 3,09 4,71 1,62 1, 18 0,41 2,95 16,20 22, 05 7' 62 1, 69 0,55 63,00 
0 1 - 0,5 0,29 0,41 0, 15 0,22 0,07 0,55 2,21 6,52 5,56 2, 10 0, 70 0, 26 19,04 
0. 5 1 ,0 0, 11 0,04 0, 11 0,04 0,33 0,99 2,91 2,50 0,44 0,11 0,07 7,66 

. 1. - 2 ,0 0,04 0,04 0,4 1 0,77 2,80 2,06 0,4 4 0,04 6,59 
2, I 3,0 0,04 0,04 0,04 0,26 0,96 0,63 0,22 0, 15 2,32 

3 1 4 ,0 0,04 0 ,07 0, 11 0, 44 0, 11 0,04 0,04 0,85 
4 '! 5,0 0,0 4 0, 18 0, 15 0,37 
5 1 - 6, 0 0,04 0,11 0,04 0,18 
6. I - 7,0 
7.1 - 8,0 

8 1 - 9 ,0 
9 I - 10,0 

> 10. 0 

SC1-l 1' 40 3,53 5,01 1,84 1,36 1, 77 7, 25 29,53 33,54 11, 12 2, 72 0,92 100,00 
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260 r: BI LT FREQUENTIEVERDELING VAN lHNORICHTING EN NEERSLAGHOEVEELHEID PER WINDSNELHEI DSK.LASSE 

FREÇUENCYDI STRIBUTION OF WINDDIRECTION AND AMOUNT OF PRECIPITATION PER \'/INDSPEEDCLASS 

BASISGEGEVENS WINDRICHTING:GEMIDDELDE OVER 10 MINUTEN VOOR HET GEHELE UUR I N 10 TALLEN GRADEN 
lti i NDS:-JELHEID : GEMIDDELDE OVER HET GEHELE UUR IN HALVE METER PER SECONDE 
NEERSLAG :UURSCM IN MM (DRcxx; IS ABSOLUUT DRcxx; EN 0, 0 MM) 

WTND~NELHETDSKLASSE: 22 - 27 HALVE METER PER SECONDE (BEAUFORT: 6) 

WINDRI CHTING 

VAN 350 020 050 080 llO 140 170 200 230 260 
T/M 010 040 070 100 130 160 190 220 250 280 

NEERSLAG DISTRIBUTIEF I N AANTALLEN (DISTRIBUTIVE IN NU!-lBERS) 

ru; 2 1 50 71 l7 
0 1 0 , 5 1 24 20 5 
0 6 1 , 0 20 10 3 
1 2,0 1 18 1 0 2 
2, ' 0 6 2 l 

3, I ~ . o 2 
• 1 5, 0 

5 I - 6, 0 
6. j 7 ,0 , - 8 ,0 

a 1 5 ,0 
9. 1 l C, O 

> 10, 0 

SC1'1 2 4 1 7 120 113 28 

DISTRIBUTIEF IN PROCENTEN ( DISTRIBUTIVE I N PERCENTAGE) 

DRC'OG 0, 70 1,40 0,35 l7' 54 24,91 5,96 
() , . - 0,5 0,35 8,42 7 ,02 .1 , 75 
0, 6- 1 ,0 7,02 3,51 1,05 
1. 1 2,0 0,35 l, 40 6,32 3, 51 0, 70 
2 . ] - 3,0 0 , 35 2, 11 0, 70 0,35 
, - 4 , 0 0 ,70 _, 
4 5 , 0 
5. 6, 0 
6. 1 7 ,0 
Î . 8 , 0 

s ' - 9 ,0 
9 I - !0 ,0 

> 10, 0 

sa- 0, 70 1,40 0,35 2 , 46 4?. , 11 39,65 9,82 

•••• 

290 
310 

2 
3 

6 

0, 70 
1,05 

0,35 

2, 11 

~ 
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1961- 1980 J AAR KNMI 
ETMAAL 0-24 UUR U.T. 

320 VER . 
340 STIL TOTAAL 

3 150 
1 54 

33 
35 
11 

2 

285 

1,05 52,63 
0,35 18,95 

11,58 
12, 28 

3, 86 

0, 70 

1,40 100, 00 
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2 60 DE BILT FREQUENTIEVERDELING VAN WINDRICHTING EN NEERSLAGHOEVEELHEID PER WINDSNELHEIDSKLASSE 
FREQUENCYDISTRIBUTION OF WINDDIRECTION AND Al"DUNT Of PRECIPITATION PER \HNDSPEEDCLASS 

BASISGEGEVENS WINDRICHTING: GEi11I.DDELDE OVER 10 MINUTEN VOOR HET GEHELE UUR IN 10 TALLEN GRADEN 
WINDSNELHEID :GE11IDDELDE OVER HET GEHELE UUR IN HALVE METER PER SECONDE 
NEERSLAG :UURSOM IN MM (DROOG IS ABSOLUUT DROOG EN 0,0 MM) 

Wlf'JDSIIIELHEIDSKLASSE: 28 - 33 HALVE t1ETER PER SECONDE ( BEAUFORT: 7) 

WINDRICHTING 

VAl.'< 350 020 050 080 110 140 170 200 230 260 
T/M 010 040 070 100 130 160 190 220 250 280 

NF.F.RSLAG DISTRIBUTIEF IN Afu'<TALLEN (DISTRIBUTI VE IN NUMBERS) 

OR 4 8 3 
0 1 - 0,5 3 2 
o· ,.; - i , O 1 
1,1 - 2 , 0 1 
2, l - 3 ,0 

3. 1 - 4,0 
4 1 ~ 5,0 
5 , 1 6,0 
6 l 7, 0 
7 l - 8,0 

B. 9 ,0 
9 10,0 

'> lO ,O 

SQ1 7 11 4 

DISTRIBUTIEF IN PROCENT SN (DISTRIBUTIVE IN PERCENTAGE) 

0 :<Xi 16, 00 32,00 12,00 
0. 0, 5 12,00 8,00 
o. 5 - 1,0 4,00 
1 - 2, 0 4,00 
2 3,0 

3 1 4,0 
4 1 - 5,0 
:5, _)_ - 6,0 
6, 1 - 7 ,0 
ï 1 - 6,0 

C, 1 - 9 ,0 
9. ' - 10, 0 

10, 0 

~ 28,00 44,00 16,00 

•••• 

290 
310 

1 

1 

2 

4,00 

4,00 

8,00 

320 
340 

4,00 

4, 00 

1961- 1980 JAAR 

ETMAAL 0-2 4 UUR U. T. 

VER . 
STIL TOTAAL 

15 
6 
2 
2 

25 

60,00 
24, 00 

8,00 
8,00 

100,00 

~ •••• -KNMI 
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26(1 OS BILT fREQUENTIEVERDELING VAN \fiNDRICHTING EN NEERS LAGHOEVEELHEID PER W!NDSNELHEI DSKLASSE 
FREQUENCYDI STRI BUTION OF WINDDIRECTION AND AMOUNT OF PRECIPITATION PER WINDSPEEDCLASS 

BP.>lS EGE:VENS IH NDRICHTING :GEMlODELDE OVER 10 MINUTEN VOOR HET GEHELE tJUR I N 10 TALLEN GRADEN 
WI DSNELHEID :GEMIDDELDE OVER HET GEHELE UUR I N HALVE METER PER SECONDE 
NESRSLAG :UURSCM I N MM (DROOG IS ABSOLUUT DROOG EN 0 , 0 ~1M) 

WlN NELHEIDSKLASSE: J4 - 40 HALVE METER PER SECONDE (BEAUFORT: 8) 

WINDRICHT1:NG 

VAN 350 020 050 080 llO 140 170 200 230 260 
T/M 010 040 070 100 130 160 190 220 250 280 

Ef.RSLAG DI STRIBUTIEF IN AANTALLEN (DISTRI BUTIVE IN NUMBERS) 

DROOG 1 
0 l - 0,5 
0,6 1,0 
1 - 2 ,0 
2 1 3 , 0 

3, 1 6, ,0 
l - 5,0 

5 ! 6, 0 
6. 7,0 

I. - 8, 0 

B l - 9 , 0 
9 , 1 - 10,0 

> 10,0 

SOl-I :i. 

DISTRIBUTIEF I N PROCENTEN (DISTRI BUTIVE H l PERCENTAGE) 

o txx; 100, 00 
0 i - 0,5 
0 ~ 1,0 
1 1 2 ,0 
2 . 3 ,0 

3 I - 1,0 
4 1 - 5,0 
5 6,0 
6 1 - 7 ,0 
7 1 - 8, 0 

8 : 9, 0 
9 ,1 - 10 ,0 

10, 0 

SCI 100,00 

•••• 

290 
310 

320 
340 

1961-1980 JAAR 

ETMAAL 0- 24 UUR U.T. 

VER. 
STIL TOTAAL 

1 

l 

100 , 00 

100,00 
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KNMI 
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BIJLAGE 11 -Neerslag extrema per etmaal en per uur met de bijbehorende 
etmaal,gegevens voor wind 

Datum uur I FG [m/s] 
I 

FHX FHN FX [m/s] DR [h] R [mm] 
etmaal [m/s] [m/s] 

09-08-1909 etmaal 3,6 5,7 1,0 n.a. n.a. 29,1 
09-08-1909 20:40 28,2 
25-07-1910 etmaal 8,2 

I 
10,3 5,1 n.a. n.a. 30,6 

25-07-1910 14:40 I I 12,6 
01-08-1917 etmaal 7,7 10,8 3,6 n.a. n.a. 62,3 
01-08- 917 07:40 8,6 
30-12- 925 etmaal 10,8 12,9 9,8 n.a. n.a. 26,9 
30-12- 925 08:40 4,4 
27-06- 930 etmaal 3,1 7,2 1,0 n.a. 6,4 47,5 
27-06- 930 15:40 22,9 
17-05- 93 I etmaal 5,1 7,2 2,6 n.a. 10,9 55,2 
I 1-07- 942 etmaal 9,8 14,4 3,1 n.a. 12,8 53,6 
11-07- 942 03:40 11,4 
13-06- 953 etmaal 3,1 4,6 1,5 17,0 4,5 46,7 
13-06- 953 21:00 44,1 
02-01- 959 etmaal 7,7 17,5 4,6 31,4 10,6 22,3 
02-01- 959 04:00 5,3 
19-07- 966 etmaal 3,1 4,6 2,1 15,4 8,3 61,2 
19-07- 966 19:00 22,4 
23-12- 967 ! etmaal 6,2 8,2 4,6 17,0 9,7 62,3 
27-11- 983 etmaall 9,3 16,5 4,6 29,3 14,7 45,5 
27-11- 983 09:00 4,8 
28-02- 990 etmaal 7,2 10,3 3,6 23,1 8,9 24,1 
28-02- 990 20:00 9,1 
25-11-2005 etmaal 6,8 110,0 2,0 23,0 42,5 
07-05-2007 etmaal 2,7 5,0 1,0 13,0 40,9 

Deze gegevens zi1jn samengesteld uit statistieken van het KNMI. 

Verklaring: 

• FG = etmaalgemiddelde windsnelheid 

• FHX = hoogste uurgemiddelde windsnelheid 

• FHN = laagste uurgemiddelde windsnelheid 

• FX = hoogste w indstoot 

• DR = duur van de regen 
• R = hoogste etmaalsom of uursom aan neerslag 

• n.a. = niet beschikbaar 



BIJLAGE 11 - Radarbeeld Amsterdam·Zuidoost 2~·08·2002 



-0.1. 0.3 0.3 ·1.0 1.0. 3.0 3.0. 10 10.30 >30 mm/uur 18:45 zaterdag 24 aug 2002 



BIJLAGE 13 - Diverse voorstellingen Navier Stokes vergelijking 

In de literatuur komen diverse voorstellingen van de Navier Stokes vergelijking voor. Omdat in 
dit afstudeerrapport van enkele vormen gebruik wordt gemaakt, zullen deze hier worden afgeleid 
op grond van een aantal basisvormen. Zie hiervoor Van Heijst [20]. 

De differentiaal-vorm van de impulsbalans kan in vectornotatie geschreven worden als: 

8v I I 
--=+(v•Y')v=--Y'p+-Y'•'t+g+F . Ot - - p p := _ -oveng 

Voor F . kan gedacht worden aan: -oveng 

• magnetische krachten; 
• certrifugaalkrachten; 
• Coriolis-krachten; 

• en dergelijke. 

Voor de viskeuze spanningstensar 1_ kan worden afgeleid: 

De veronderstelling van Stokes leert dat voor de meeste applicaties aangenomen mag worden 
dat de volume-viscositeit Ç gelijk is aan nul 35. Voor incompressibele stromingen geldt dat 

(v • ~) =0, zodat de viskeuze spanningstensar ,;; reduceert tot de hypothese van Newton: 

Voor de deformatiesnelheidstensor ~ geldt dat: 

~ = k[ (V~) r +V'~ J of in de Einstein-sommatieconventie: 

o,. =~[ ~: + ~:J 
met i,j = I, 2, 3: ( x 1, x 2 , x 3 ) == (x, y.x)en( v1, v2 , v3 ) == (u, v, w) in Cartesische coördinaten. 

Nu geldt: 

a [ a2
v a

2

v ) V' • 1 == 211 V' • D == 2n-D .. == 11 __ ;_ + --
2
1 

• 
= r = r ax 'I r axax. ax 

J I J I 

Voor de afzonderlijke termen in het rechterlid kan nu geschreven worden: 

a2
v. a2

v a ( av.J • --'- = --'-=- -' = 0 omdat voor incompressibele stromingen geldt: 
axiaxj axjaxi axj axi 

av av av av 
_, = _1 + __ 2 + _3 = V' e V = 0. 
axj ax, 8x

2 
ax

3 
-

35 P.K. Kundu, I.M. Cohen; "Fiuid Mechanics"; Elsevier Academie Press; 3• druk; 2004, pagina 96. 



Blijkbaar is voor incompressibele media: 

_i_ V' • -r =.!:. \72 v = u\72v 
p p - -

Hiermee volgt de Navier-Stokes vergelijking voor incompressibele Newtonse vloeistoffen in 
vectornota tie: 

0~+(v•V')v=-_i_V'p+uV'2v+g+F . Ot - - p - _ -oveng 

Voor de materiële afgeleide D~ kan ook geschreven worden: 
Dt 

Dv ov ( ) --=-=--=+ v•\7 v 
Dt 8t - -

Zodat de Navier-Stokes vergelijking ook geschreven kan worden als: 

Dv I 2 
--=-=--V'p+u\7 v+g+F . Dt p - _ -oveng 

Vanuit vorm a volgt eenvoudig: 

Ov 
P-= + p(v. v) V= -V'p + ll\72v + pg + pF . àt - - r - _ -over1g 

De continuïteitsvergelijking (differentiaalformulering van massabehoud) luidt: 

:+V' • (P~) = 0 

zodat de linkerterm van vorm c ook geschreven kan worden als: 

av av op 
p ~+p(~·V')~=p ;+p(~·V'h+~Ot +~V'·(p~)= 

(vorm a) 

(vorm b) 

(vorm c) 

P; + ~: + P(~ • V')y +~V' • (P~) = P; + ~: + (P~ • V')y + ~\7 • (P~) 

Toepassing van de kettingregel geeft: 

o~ op op~ 
péît+~Ot=~· 

Toepassing van vectoridentiteiten geeft: 

(p~. vh +~V' •(p~) =V'. (pvv) 

Zodat vorm c ook geschreven kan worden als 

0~;!. +V' • (pvv) = -V'p + f.LV'2~ + p~ + p foverig (vorm d) 



In Cartesische coördinaten (x, y, z) worden vorm a en vorm d in x-coördinaten uitgeschreven, 

waarbij y_ = (u, v, w): 

Vorm a: 

ou ou ou ou I op [ o
2
u 8

2
u o

2
u) -+u-+v-+w-=---+o -+-+- +g +F . àt àx ày àz p àx 8x2 8y2 az2 x -oveng.x 

Vorm d: 

o(pu) + o(pu
2

) + o(puv) + o(puw) =-op+ [8
2
u + o

2
u + o

2
u)+ + F . 

àt àx ày àz àx J.! 8x2 8y2 az2 pgx p -oveng.x 



BIJLAGE 14 - Bodemweerstand 

oppervlak 

s = tan a 

Figuur 14.1 - Vrije stroming met bodemweerstand 

Op grond van figuur 14.1 geldt volgens de vergelijking van Bernoulli (Daniël Bernoulli, 1700-
1782): 

I 2 I - 2 pg(z1 + h1) + 2pu1 = pg(z2 + h2 ) + 2pu2 + ~Pv .............................. (14.1) 

waarbij het wrijvingsverlies ~Pv gelijk is aan: 

~Pv =Tb · fu< ·BI A =Tb · fu< I h .......................................... ( 14.2) 

Met lim volgt met ( 14.1) nu: 
6><-->0 

dh dz I p d 2 Tb 
--------u =-........................................... (14.3) 

dx dx 2 pg dx pgh 

Verder geldt: 

dz 
- = -s = tan(a) ...................................................... ( 14.4) 
dx 

In de stationaire situatie geldt: 

-h - h d - q q = ~ 1 = q2 = ~ 2 zo at u = -. 
h 



Omdat de snelheid over de hoogte varieert en het kwadraat van de gemiddelde snelheid in het 
algemeen niet gelijk zal zijn aan het gemiddelde van het kwadraat van de snelheid over de 

hoogte ( u2 
-:1- u2) wordt een impulsverdelingsfactor y geïntroduceerd waarmee: 

d 2 2 d I q2 dh 
- u =yq - 2 =-2y 3 - . .. . . . .... . .. .... . . . ....................... (14.5) 
dx dx h h dx 

Uit (14.3), (14.4) en (14.5) volgt nu: 

eb s--
dh 

dx 

pgh 
_ ....:....=2_ .... •• • ..• . •.•.••••• •••.••.• • •• •• ...... . .....•.•...•.••• (14.6) 

l - y -'~ 
gh3 

Bij een niet veranderende waterlaagdikte, dus indien dh = O,geldt s-~ = 0 zodat: 
dx pgh 

eb = S pgh ... . .. . ........ ... . . . . ... . .. .. ... . ..... . .... . .. .. .... .. .. .. . ( 14.7) 

Voor stromingen in buizen e.d. wordt het drukverlies ten gevolge van stroming veelal uitgedrukt 
als: 

t-.pw = f -~pu2 ......... . . ............. . .......................... . ... (14.8) 

waarbij f de wrijvingscoëfficiënt is die bekend staat als de coëfficiënt van Darcy-Weisbach. 

Analoog aan algemene uitdrukkingen voor wrijvingsformules zoals ( 14.8) wordt de 
bodemwrijving voor vrije stromingen gedefinieerd als: 

eb =.!.pu2f .. ... . . ... . ............................................... (14.9) 
2 

Antoine De Chézy ( 1718-1798) definieerde voor vrije stromingen een coëfficiënt C = ~ 
waarmee 

pu2g pq2g 
Lb x = c2 = h2C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 14.1 0) 

De coëfficiënt van De Chézy blijkt afhankelijk te zijn van de waterdiepte h en heeft geen relatie 
met een meetbare ruwheidsmaat. Velen na De Chézy hebben pogingen ondernomen de factor C 
nader te definiëren. 

Henri Bazin ( 182 7 -1917) vond door experimenteel onderzoek dat 36 

36 W . Bohl; "Technische Strömungslehre"; Vogel Buchverlag; 7' gewijzigde druk; '1986; pagina 135 



87Jh . 
C = r: , met a u1t tabel 14.1. 

a 8 + 'Vh 

Voor gladde oppervlakken melden Thijsse [27] en De Vries [28]: 

C = 181og 42 .. ..4Sh 
0 

Voor ruwe oppervlakken melden dezelfde bronnen: 

C=l81og~ 
k 

Voor een willekeurig kanaal met een homogene ruwheid k zegt White 37: 

12h 
C=l81og---

k + o I 4 

met 
k = Nikuradse's equivalente zandkorrelruwheid; theoretisch is dit de boldiameter van op een 

vlakke bodem tegen elkaar gelegde bollen die dezelfde wrijvingsweerstand veroorzaken 
als de betreffende wand; 

o = 12u I~, zijnde de dikte van de viskeuze sublaag. 

Colebrook heeft de formule van White nader bestudeerd en vond het volgende impliciete 
verband 38; 

C = -{iii log[-k- + 1,255uCJ 
14, 8h 4fli,hu 

Strickler vond 39; 

C = 21, I .... 25 · ~h I k 

De meest gebruikte formule voor stromingen onder vrij verval is die van Gauckler-Manning: 

C = h116 I n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (I I) 

met n de coëfficiënt van Manning volgens tabel 14.2. Volgens Gauckler geldt daarbij ook <10 

! = 25k -~ 
n 

37 J.G. Grijsen, H.J.M. Ogink; "Wiskundige modellen voor afstroming via oppervlak en open leiding"; 
Speurwerkverslag S 134 deel 2; Waterloopkundig Laboratorium; Delft; maart 1974, bladzijde 7 
38 J.G. Zhou; "Lattice Boltzmann Methods for Shallow Water Flows" ; Springer Verlag; Berlin Heidelberg; 
2004; pagina 17 
39 L. Prandtl, K. Oswatitsch, K. Wieghardt; "Führer durch die Strömungslehre"; Vieweg & Sohn; 
Braunschweig; s• druk; 1984; bladzijde 242 
40 J.G. Grijsen, H.J.M. Ogink; "Wiskundige modellen voor afstroming via oppervlak en open leiding"; 
Speurwerkverslag S 134 deel 2; Waterloopkundig Laboratorium; Delft; maart 1974, bladzijde 7 



Materiaal Bazins coëfficiënt a 6 
Mannings coëfficiënt n 

Gladde cement, geschuurd hout, glad metaal -0,043 0,010 
Glad gestreken beton, ongeschuurd hout 0,044 0,011 
Ruw hout, canvas 0,13 0,012 
Gietijzer, schoon metselwerk 0,17 0,013 
Gres buis, teer, schone beton 0,40 0,015 
Gemetselde breuksteen 0,48 0,016 

.. ... . . ... 
Tabel 14. 1 - Waarden voor Baztns coeffie~ent en Manntngs coeffie~ent 

Materiaal Nikuradse's equivalente zandkorrelruwheid k [mm] 
Sterk geroest staal 1,0 tot 2,0 
Gelast staal 0,1 
Gresbuis 0,2 tot 0,5 
Stenen Werkelijke maat 
Grind I 0 tot 50 
Ongeschaafd hout 0,5 tot 1,0 

Tabel 14.2- Waarden voor Nikuradse's equivalente zandkorrelruwheld k 



BIJLAGE IS -Afleiding Navier-Stokes tot SWE's 

Met behulp van figuur 15.1 zullen de SWE's worden afgeleid. Zie Zhou [19]. 

z 

- i --- - - --- - -" opperAak 

w 

f4u 
H 

Figuur 15.1 -Afleiding van de shallow water equations 

Op grond van de veronderstelling p =constant, kan de massabalans ( 11) 

geschreven worden als V' • y_ = 0. Uitgeschreven in Cartesische coördinaten (x, y, z) met y_ =(u, 
v, w) en waarbij z de vertikaal is, volgt: 

OU Ov Ow 
-+-+- =0 .............. .. ...................................... (15.1) 
Ox Oy Oz 

Om de massabalans in termen van gemiddelde diepten om te zetten, wordt vergelijking ( 15.1) 
over de hoogte z geïntegreerd: 

HOU H Ov H 
J- dz + J- dz + [ w 1 = 0 . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . .. . .. .. . .. .. . .. . . . . . ( 15.2) 
bOx bOy 

De integratiegrenzen H en b zijn afhankelijk van x en y. Om deze integraal uit te werken wordt 
gebruik gemaakt van de integraalstelling van Leibniz met variabele grenzen. In algemene vorm 
luidt deze: 

b Of( ) o b ob aa 
J x,y dx=-Jf(x,y)dx-f(b,y)-+f(a,y)-
a Oy Oya Oy Oy 

zodat 

Hou o H oH ob 
J 8x dz = 8x Ju dz -uH Ox + ub Ox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 15.3) 
b b 



en 

H Ov 0 H oH ob 
J-dz =- J v dz- vH- + vb - ....... ... .... . ........................ . ( 15.4) 
bày àyb ày ày 

Indien ( 15.3) en ( 15.4) ingevuld worden in ( 15.2) en waarbij voor de gemiddelden geldt: 

- I H - I H 

u = -Ju dz en v = - J v dz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 15.5) 
h b h b 

dan volgt: 

Vervolgens worden de randvoorwaarden bepaald. Op de bodem geldt de kinematische 
randvoorwaarde die stelt dat de snelheid loodrecht op de bodem gelijk is aan nul, of wel 

Qb • ~b = 0. Z ie hiervoor figuur 15.2. De snelheid ~op de bodem is gelijk aan de materiële 

afgeleide. Omdat het niveau van de bodem onafhankelijk is van de tijd, levert de uitwerking van 
het inproduct op: 

ob ob 
wb=ub - +vb- ......... . ..... . ......................... . ..... ... ... (15.7) 

àx ày 

Aan het wateroppervlak geldt QH • ~H = -rj_ . Uitwerking van dit inproduct levert: 

aH oH aH 
WH = ~+ UH 0x + VH 0y - rj_ .... . .. ... . .................. ....... ,, ... .. (15.8) 

~;;;;;;;;;;;;; 
D.H = (- 8H _§.tl I )T 

8x' 8y' 

Figuur I 5.2 - Kinematische randvoorwaarden aan de integratiegrenzen 



Het invullen van ( 15.7) en ( 15.8) in ( 15.6) resulteert in de massabalans voor 2-Dh shallow water 
equations: 

oH o ( -) o ( -) fu + &;. hu + BY hv = rJ. ... ... ...... . ....... . ....................... ( 15.9) 

De incompressibele Navier-Stokes vergelijkingen uitgeschreven in x, y en z-coördinaten in 3 
dimensies met verwaarlozing van de Coriolus-krachten luiden als volgt (zie Vreugdenhil [31] en 
vorm d in bijlage 13): 

'"' o o o 0 àt o;: o;: 
~(pu) + -(pu2

) + -(puv) + - (puw) = _ _E + ~ + _ •Y + ___:<_:_ • •• • . • ••• ( 15.10) 
8t 8x 8y 8z 8x 8x 8y 8z 

o ( ) o ( ) o ( 2 ) o ( ) op àtyx o;:yy àtyz - pv +- puv +- pv + - pvw =--+--+--+-- ......... . (15.11) 
8t 8x 8y 8z 8y 8x 8y 8z 

8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( 2 ) op o ;:z x àtzy àtzz - pw +- puw +- pvw + - pw =--+pg+--+--+-- .... (15. 12) 
8t 8x 8y 8z 8z 8x 8y 8z 

De schuifspanningen ;:ii op een volume elementje kunnen als volgt worden weergegeven: 

' •; = ~( ~: + :: ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 15.13) 

Omdat p als een constante veronderstelt mag worden kan ( 15.1 0) als volgt over z geïntegreerd 
worden: 

Successievelijke toepassing van de integraalstelling van Leibniz met variabele grenzen op de 
eerste integraal resulteert in de volgende afzonderlijke termen. 

Hou o H oH ob 
I- dz =-I u dz - u -+u -

0t 0t HOt bOt 
b b 

Het samenvoegen van al deze termen leidt voor hetgeen links van het '='-teken van ( 15.14) staat, 
het volgende op: 



i_ JH u dz + ~ JH u u dz + ~ JH uv dz + u [w - oH -U oH - V oH]- U [w - ob - u ob - V ob l 
Otb Oxb Oyb . H H 0t HOx HOy b b 0t bOx bOy 

De randvoorwaarden zijn gelijk aan de randvoorwaarden voor de uitwerking van de massabalans, 
zodat: 

Db ob àb ob .. ob 
w =-=-+u - + v - waarbtJ geldt dat - =0 en 

b Dt àt b àx b ày ' àt 

DH oH oH oH 
wH =-- r =-+uH-+ vH-- r.L zodat voor het linkerlid van ( 15. 14) volgt met 

Dt àt àx ày 
toepassing van ( 15.5): 

H(OU o(uu) o(uv) o(uw)) a ( -) aH 0 H 
J - +-- + --+ dz =- hu + -j uudz + -J uvdz -uHr ..... (15.15) 
b àt àx ày àx àt àxb àyb 

Indien f(x) en g(x) continue functies zijn op het domein [a,b] en indien g(x) positief is op dit 
domein dan bestaat een waarde c binnen dit domein waarbij geldt: 
b b 

J f (x) g (x) dx = f ( c) J g (x) dx. 

Dit is het zogenaamde secend mean value theorema voor integralen 41 • Toepassing hiervan op 
twee termen uit ( 15.15) geeft: 

H H H H H 
J uudz = u,f udz = ü1hu en J vudz = J uvdz = u2J vdz = ü2hv. 
b b b b b 

De definitie van dit theorema impliceert wel dat u~ 0 en v ~ 0 voor iedere willekeurige positie 

en tijd. Verder wordt gedefinieerd ü1 = y1 u en ü2 = y2 u zodat ( 15.15) geschreven kan worden 

als: 

waarbij 

I H I H 

y1 =---== J uudz en y2 =--== J vudz. 
huub hvub 

Hiermee is de linker term van ( 15.14) uitgewerkt. Nu volgt de rechter term. 

41 Internet .lmP- ://www.sosmath .com/calculus/integ/intel:04/inte~4.htrnl; 22-06-2009; 20:19 UTC 



Omdat w = 0 kan geschreven worden: 

8p 
-=-pg. 
8z 

Onbepaald integreren resulteert in: 

p = -pgz + C. 

Bij z = H geldt de randvoorwaardep = Pa· Hiermee volgt: 

Differentiatie naar x geeft: 

8p 8H 
- = pg- ......................................................... (15.17) 
8x 8x 

Omdat H en z alleen afhankelijk zijn van x en y, kan geschreven worden: 

JHI8pd _h8p 
-- Z---

bpélx pélx 

Substitutie van ( 15.17) geeft nu 

J
H I 8p 8H 
--dz=gh- ................................................... . 

bpélx 8x 
( 15.18) 

Voor de volgende termen van ( 15.14) worden de volgende veronderstellingen geponeerd: 

H 82u 82 (hu) Jo 8x
2 

dz ~ o 8x
2 

••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( 15.19) 
b 

en 

H 82u if (hu) I o 
8
/ dz ~ o 

8
/ ................................................. ( 15.20) 

Voor de laatste term van ( 15.14) geldt: 

Voor de schuifspanningen in de rechter term van (I 5.14), gelden bij benadering de schuifspanning 
aan het vrije oppervlak respectievelijk bij de bodem: 

en 
p p 

zodat volgt: 



[(u~~ dz) = ·~· - ';· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 15.21) 

Alle termen van (15.14) zijn nu uitgewerkt. Substitutie van (15.16), (15.18), (15.19), (15.20) en 
(I 5.21) levert nu de impulsvergelijking voor 2-Dh in x-richting: 

Op analoge wijze kan voor de y-richting afgeleid worden: 

o(hv) o(y3huv) o( y4hvv) oH 82 
(hv) o2 

(hv) •wy •by 
--+ + - v r = -gh- + u + u + - --

0t 0x 0y H .L 0y 0x2 0y2 p p 

(I 5.23) 



BIJLAGE 16 -Gebruikte MATLAB files 



23-11-09 22:50 C:\DATA TUE\Afstudeerproject\Matmap\Waterlaagdikte.m 

% MATLAB script om met formule (50) uit AP.009 te rekenen 

% 

% Var iabelen: 
% g = versne lling van de zwaartekracht [m /s2 ] 

% gamma is correctiecoefficient voor impuls [-] 
% alfa = de hellingshoek (het afschot) van het dak [rad] 
% beta = hoek van de regen t.o.v. de vertikaal; zie figuur 24 [rad] 
% theta = hoek van de wind met het water=dakoppervlak [rad] 

% n = weerstandcoefficient van Manning [-] 
% r is regenintensiteit loodrecht ten opzichte va n de horizontaal [m3/s/m2 ] 
% UlO i s windsnelheid op 10 m hoogte (m / s] 
% Cw is weerstandcoefficient wind-watervlak (formule 42) [-] 
% L = le ngte van het dak (niet van het gebouw) [m] 
% rho = soortelijke massa water [kg/m3] 
% rhol = soortelijke massa van lucht [kg / m3] 
% haf = waterhoogt e bij de afvoer [m] 
% 

% h = waterhoogte [m] 
% q = afvoerdebiet m3 / s per m breedte [m2/s ) 
% q t = totale debiet dat afgevoerd wordt per m breedte [m2/s ] 
% s = hoogtemaat van het dak als functie van x [m] 
% xnew = L-x: de berekening rekent vanaf het laagst e punt 
% he kritische waterlaagdikte bij de afvoer [mm] 
% he = evenwichtshoogte bij de afvoer [mm) 

clear all 

g lobal g gamma a lf a beta Cw n r UlO rho L rho rhol 

% Constanten 

% 

% 

g=9.81; 
rho = 1000; 
rho l = 1.2; 
gamma= 1.05; 

Va riabelen afhankelijk 
L = 20 ; 

alfa = atan(1.0/100); 
bet a = O*pi/180; 
r = 0 . 4*60/1000/3600 ; 
r = 470/10000/1000; 
UlO = -25; 
n = 0.0165; 
haf = 0 .05; 

qt=L*r; 

van de 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

berekening 
dak lengte 
a lfa =atan( a fs chot) [rad] 
hoek van de regen [ rad ] 
regenintensiteit in mm/h --> m3/s/m2 OF 
regenintensiteit in 1/s/ha --> m3 /s/ m2 
windsnelheid 
coefficient van Manning 
hoogte bij afvoer 

hc=(qtA2 /g ) A(] /3 )*1000 
he=(qtA2*nA2/tan(alfa))A(3 / 10) *1000 

% Berekenen 

[xnew, hl =ode45 ( 'Formule5 0 ', [ 0, L], haf); 
q=L*r*(l-xnew/L); 

x=L-xnew; 
s= tan( a l fa)*x new; 

1 of 2 



23-11-09 22:50 C:\DATA TUE\Afstudeerproject\Matmap\Waterlaagdikte.m 

%Plotten van figuren 

%plot(x,s,x, (s+h)) 

%plot(x,s,x,h) 

%plot (x, s, x, (s+h), x, h) 

plot (x,h, 'b') 

% plot(x,Sdak) 

hold on 

2 of 2 



23-11-09 22:50 C:\DATA TUE\Afstudeerproject\Matmap\Formule50.m 

function vdot=Formule50(xnew,h) 

% POE voor het stationaire 1-Dh-model voor dunne waterlagen op platte daken 

% MATLAB uitwerking formule (50) uit afstudeerrapport AP.009 

%met C = [h~(l/6)]/n 

% 

% Variabelen: 

% g = versnelling van de zwaartekracht (m/s2] 

% alfa = de hellingshoek (het afschot) van het dak [rad] 

% beta =hoek van de regen t.o.v. de vertikaal; zie figuur 24 [rad] 

% gamma = correctiecoefficient voor impuls (-] 

% theta = hoek van de wind met het water=dakoppervlak [rad] 

% n = weerstandcoefficient van Manning [-] 

% r is regenintensiteit gemeten loodrecht op de valrichting [m3/s/m2] 

% UlO is windsnelheid op 10 m hoogte (m/s] 

% Cw is weerstandcoefficient wind-watervlak (formule 42) (-] 

% L = lengte van het dak (niet van het gebouw) [m] 

% rho = soortelijke massa water [kg/m3] 

% rhol = soortelijke massa van lucht [kg/m3] 

% 

% formule (50) is om numerieke redenen met h~3 vermenigvuldigd 

% xnew = L-x: om numerieke redenen wordt bij de afvoer begonnen 

% h waterlaagdikte [m] 

% q afvoerdebiet op plaats x [m3/s] 

% x positie op het dak, t.o.v. startpunt 

% 
% 
global g alfa beta gamma n r UlO Cw L rho rhol 

Cw=(0.8+0.065*abs(Ul0) )*10~ -3; 

q =L*r*(l-xnew/L)+eps; 

1 of 1 

vdot=-[(sin(alfa)*h~3-2*gamma*r*q*h/g+r*h~2*cos(alfa+beta)*(q/h-r*sin(alfa+beta))~ 

/g+rhol*Cw*Ul0*abs(Ul0)*h~2/rho/g-(q~2*n~2)/((abs(h))~(l/3)))/(cos(alfa)*h~3-~ 

gamma*q~2/g)]; 
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% MATLAB script om met formule 50 uit AP.009 te rekenen 

% variant PLUS 

% 

% Variabelen: 

% g = versnelling van de zwaartekracht [m/s2] 

% gamma is correctiecoefficient voor impuls [-] 

% alfa = de hellingshoek (het afschot) van het dak [rad] 

% beta =hoek van de regen t.o.v. de vertikaal; zie figuur 24 [rad] 

% n = weerstandcoefficient van Manning [-] 

% r is regenintensiteit gemeten loodrecht op de valrichting [m3/s/m2] 

% UlO is windsnelheid op 10 m hoogte [m/s] 

% Cw is weerstandcoefficient wind-watervlak (formule 42) [-] 

% L = lengte van het dak (niet van het gebouw) [m] 

% rho = soortelijke massa water [kg/m3] 

% rhol = soortelijke massa van lucht [kg/m3] 

% haf = waterhoogte bij de afvoer [m] 

% ne 

% cl 

% nu 

% 

aangepaste coëfficiënt van Manning 

startwaarde coëfficiënt van Manning 

kinematische viscositeit [m2/s] 

% h = waterhoogte [m] 

% q = afvoerdebiet m3/s per m breedte [m2/s] 

% qt = totale debiet dat afgevoerd wordt per m breedte [m2/s] 

% s = hoogtemaat van het dak als functie van x [m] 

% xnew = L-x: de berekening rekent vanaf het laagste punt 

% he kritische waterlaagdikte bij de afvoer [mm] 

% he evenwichtshoogte bij de afvoer [mm] 

clear all 

global g gamma alfa beta Cw r UlO rho L rho rhol cl ne nu 

% Constanten 

g=9.81; 

rho = 1000; 

rhol = 1.2; 

gamma= 1.05; 

nu = lE-06; 

% Variabelen afhankelijk 

L = 20; 

alfa atan ( l. 0/100); 

bet a O*pi/180; 

van de berekening 

% daklengte 

% alfa =atan (afschot) [rad] 

% hoek van de regen [rad] 

% regenintensiteit in mm/h --> m3/s/m2 OF % r =14.4/1000/3600; 

r = 470/10000/1000; 

UlO = -25; 
% regenintensiteit in 1/s/ha --> m3/s/m2 

% windsnelheid 

ne = 0.0178; % startwaarde coëfficiënt van Manning 
cl = 20.2; % startwaarde coëfficiënt van Manning 

haf= 0.005; % hoogte bij afvoer 

qt=L*r; 

% Berekenen 

[xnew, h] =ode45 ( 1 FormuleSOplus 1
, [0, L], haf); 

OF 

1 of 2 
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q=L*r*(1-xnew/L) ; 

x=L-xnew; 

s=tan(alfa)*xnew; 

%Plotten van figuren 

%p lot (x, s , x, ( s+ h)) 

%p lot(x, s ,x,h) 

%plot (x, s , x, ( s +h), x, h) 

plot (x, h, 'b') 

% plot(x,Sdak) 

hold on 

2 of 2 
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function vdot=Formule50plus(xnew,h) 

% POE voor het stationaire 1-Dh-model voor dunne waterlagen op platte daken 

% MATLAB uitwerking formule (50) uit afstudeerrapport AP.009 
%met C = [hA(l/6)]/n 

% 

% Variabelen: 

% g = versnelling van de zwaartekracht [m/s2] 

% alfa = de hellingshoek (het afschot) van het dak [rad] 

% beta =hoek van de regen t.o.v. de vertikaal; zie figuur 24 [rad] 

% gamma = correctiecoefficient voor impuls [-] 

% n = weerstandcoefficient van Manning [-] 

% r is regenintensiteit gemeten loodrecht op de valrichting [m3/s/m2] 

% UlO is windsnelheid op 10 m hoogte [m/s] 

% Cw is weerstandcoefficient wind-watervlak (formule 42) [-] 

% L = lengte van het dak (niet van het gebouw) [m] 

% rho = soortelijke massa water [kg/m3] 

% rhol = soortelijke massa van lucht [kg/m3] 

% 

% formule (50) is om numerieke redenen met hA3 vermenigvuldigd 

% xnew = 1-x: om numerieke redenen wordt bij de afvoer begonnen 

% h waterlaagdikte [m] 

% q afvoerdebiet op plaats x [m3/s] 

% x positie op het dak, t.o.v. startpunt 

% 

% 

global g alfa beta gamma r UlO Cw L rho rhol ne cl nu 

Cw=(0.8+0.065*abs(Ul0) )*lOA-3; 

q=L*r*(l-xnew/L)+eps; 

1 of 1 

vdot=-[(sin(alfa)*hA3-2*gamma*r*q*h/g+r*hA2*cos(alfa+beta)*(q/h-r*sin(alfa+beta))~ 

/g+rhol*Cw*UlO*abs(Ul0)*hA2/rho/g-(qA2*(ne+cl*nu/q)A2)/((abs(h))A(l/3)))/(cos(alfa)~ 

*hA3-gamma*qA2/g)]; 


