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Wareco is het Nederlandse ingenieursbureau op het gebied van water, bodem en
funderingen. Onze kracht is de integratie en combinatie van de specialisaties. We
doen onderzoek en geven advies. We maken plannen en begeleiden de uitvoe-
ring. Enthousiast, persoonlijk en innovatief. Al 35 jaar leveren we maatwerk, met
als resultaat hoge kwaliteit en duurzame, kostenbesparende oplossingen.

Vanuit haar vestigingen in Deventer en Amstelveen bedient Wareco met circa
60 professionals overheden, bedrijfsleven en particulieren.

Wareco beschikt over een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem en een ISO
14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem. Daarin worden de kwaliteit van
onze adviseurs, de producten die we leveren en het adviesproces duurzaam ge-
borgd.
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1. Inleiding
1.1. Aanleiding en doel

De gemeente is voornemens om in Bezuidenhout-oost het circa 100 jaar oude
riool te vervangen. Het betreft een wijk met een complexe bodemopbouw en ou-
de, gevoelige bebouwing. De rioolvervanging biedt kans om, indien doelmatig,
gelijktijdig in de openbare weg grondwaterbeheersende voorzieningen (drainage)
aan te brengen om grondwateroverlast te bestrijden. Een dergelijke kans om
drainage aan te leggen zal zich de komende decennia, tot de volgende rioolver-
vanging, niet voordoen. Het is daarom van belang om de keuze wel of geen drai-
nage aan te leggen goed af te wegen.

Om de gemeente van technische input te voorzien om een zorgvuldige doelma-
tigheidsafweging te kunnen maken, is een drainageadvies voor de wijk opgesteld.

Doel van het drainageadvies is om de gemeente in staat te stellen om:
§ te beoordelen in welke straten de aanleg van drainage doelmatig is;
§ onderbouwd met bewoners te kunnen communiceren over grondwa-

ter(overlast), zodat zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor
het treffen van maatregelen op eigen terrein tegen grondwaterproblemen.

Dit vertaalt zich in de volgende onderzoeksvragen:
§ Wat is de huidige grondwatersituatie in het gebied?
§ Wat is het effect van het vervangen van de (lekke) riolering op de grondwa-

terstand?
§ Waar voldoet de grondwaterstand in de toekomstige situatie, na rioolvervan-

ging, (structureel) wel/niet aan de gemeentelijke norm ten aanzien van de
openbare ruimte?

§ Hoe verhoudt deze toekomstige grondwaterstand zich tot de diepte van een
gangbare kelder?

§ Wat is de verwachte invloed van drainage op de grondwaterstand?

1.2. Gebruikte gegevens en uitgevoerde werkzaamheden
Er is gebruik gemaakt van de volgende archiefinformatie:
1. Monitoring rioolvervanging van Imhoffplein en omgeving te Den Haag, Ware-

co, kenmerk: KJ95, BRF20120106, d.d. 6 februari 2012.
2. Meetprotocol en monitoringsplan ten behoeve van Herstart vernieuwen en

aanleg riool inclusief herinrichting Bezuidenhout Midden te Den Haag, BT Ge-
oconsult B.V., d.d. 23 maart 2011.

3. Neerslaggegevens KNMI Scheveningen.
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4. Actualisatie grondwatermodel en scenarioberekeningen Den Haag, Wareco,
kenmerk: Ke10.010aoo.rap, d.d. 14 februari 2008.

5. Grondwateronderzoek Bezuidenhout te Den Haag, Wareco, kenmerk: KP53
RAP20140603 d.d. 3 juni 2014.

6. Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Bezuidenhout Oost, fase 1, IB
den Haag.

7. Dinoloket van TNO.
De in de tekst vermelde cijfers tussen [ ] verwijzen naar bovenstaande gegevens.

Verspreid over het onderzoeksgebied is de grondwaterstand hoogfrequent (1x per
uur) gemeten. De metingen zijn in fase 1 uitgevoerd over de periode 18 septem-
ber tot 12 november 2014 en in de overige fasen van 18 september 2014 tot 16
februari 2015. De metingen zijn opgenomen in bijlage 1.
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2. Beschrijving van het on-
derzoeksgebied

2.1. Algemeen
Een overzicht van het onderzoeksgebied en de bemeten peilbuizen is weergege-
ven in figuur 1. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van circa 53 hecta-
re.

Figuur 1: Onderzoeksgebied (fase 1 is geel gearceerd)
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2.2. Bebouwing
De bebouwing in het gebied is vrijwel allemaal gebouwd in de periode van 1900-
1944 [5]. De kans dat bij deze bebouwing schade/overlast optreedt bij hoge en
lage grondwaterstanden is relatief groot ten opzichte van nieuwbouw. Bij hoge
grondwaterstanden kan vochtoverlast in verblijfruimtes ontstaan, door bijvoor-
beeld toetredend water in kelders, optrekkend vocht via funderingen en verdam-
ping via en aantasting van houten constructievloeren.

2.3. Bodemopbouw
De wijk Bezuidenhout ligt in een boezemgebied. Het boezemgebied is een over-
gangszone tussen de hooggelegen duinen en het lager gelegen poldergebied, zie
figuur 2. Hierin zijn tevens de watervoerende lagen weergegeven.

Figuur 2: Schematische weergave van de bodemopbouw en geohydrologie.

In bijlage 3 zijn de boorbeschrijvingen van de nieuw geplaatste peilbuizen weer-
gegeven. Op basis van de boorbeschrijvingen, de resultaten van [6] en boringen
uit het Dinoloket van TNO wordt de bodem als volgt beschreven (zie figuur 3). De
ondiepe bodem bestaat uit ophoogzand/wegcunet (circa 1,5 tot 2,5 m), dit pakket
is voor een beperkt deel verzadigd waardoor het verzadigde doorlaatvermogen
eveneens beperkt is. Hieronder bevindt zich een veenpakket met een dikte van
circa 0,5 tot 0,8 m. Lokaal komt onder het veenpakket een kleilaag voor met een
dikte tot circa 0,3 m, waaronder het wadzandpakket ligt. Het wadzandpakket
heeft een dikte van circa 15 m.

Bezuidenhout
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Figuur 3: Bodemopbouw met dikte van de lagen in m

In fase 1 komt ter plaatse van de Vriesstraat, de Maystraat, Hendrik Zwaarde-
croonstraat en Johannes Camphuijsstraat in een deel van de boorbeschrijvingen
(tot 3 m onder maaiveld) geen veen-/kleilaag voor [6]. Op deze locaties lijkt de
veen-/kleilaag doorgraven. In alle andere boringen tot 3 m diep is de veen-/ klei-
laag wel aangetroffen [6]. In de overige fases zijn echter minder boorbeschrijvin-
gen beschikbaar. De gemeente heeft aangegeven dat de veen-/kleilaag in de
toekomstige situatie ter plaatse van de rioolstreng over het gehele traject door-
graven wordt. De doorgraving van deze slecht doorlatende laag onder de riool-
strengen is een belangrijk uitgangspunt in dit onderzoek.

2.4. Grondwaterstanden en ontwatering
In totaal is verspreid over het onderzoeksgebied in 23 peilbuizen meetapparatuur
geïnstalleerd waarmee de grondwaterstand ieder uur is gemeten. In bijlage 1 zijn
de gemeten grondwaterstanden weergegeven. Twee dataloggers zijn verwijderd
bij werkzaamheden (in CP0051 en CP0052) waardoor er geen metingen beschik-
baar zijn. De datalogger in peilbuis CP0353 bleek niet gestart, waardoor hier te-
vens geen metingen beschikbaar zijn.

In bijlage 1 is tevens een grafiek van peilbuis CP0054 met de handmatig gemeten
grondwaterstanden sinds 1970 weergegeven. De gemiddeld gemeten grondwa-
terstand tussen 18 september 2014 en 17 februari 2015 is weergegeven in figuur
4.



Drainageadvies Bezuidenhout-oost, Den Haag

6

Definitief BK55A RAP20150417 23-4-15

Tabel 1: grondwaterstanden 18 september 2014 tot 16 februari 2015
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CP0003 -0.93 -0.72 -1.08 0.36 1.20
CP0053 -0.74 -0.45 -0.90 0.45 0.89
CP0054* -0.82 -0.76 -0.86 0.10 1.45
CP0244 -0.77 -0.52 -0.94 0.42 1.03
CP0354 -0.94 -0.79 -1.07 0.28 1.01
PB1.01 -0.82 -0.56 -1.03 0.47 1.03
PB1.02 -0.82 -0.55 -1.02 0.47 1.01
PB1.03* -0.92 -0.88 -0.98 0.10 1.24
PB1.04* -0.98 -0.94 -1.04 0.10 1.37
PB1.05* -0.95 -0.90 -1.00 0.10 1.41
PB1.06 -0.85 -0.64 -0.99 0.35 1.14
PB1.07 -0.60 -0.51 -0.67 0.16 1.02
PB1.08 -0.72 -0.51 -0.86 0.35 1.02
PB1.09 -0.66 -0.39 -0.80 0.41 0.95
PB1.10 -0.84 -0.63 -0.99 0.36 1.10
PB1.11 -0.82 -0.54 -1.00 0.46 0.86
PB1.12 -0.76 -0.54 -0.94 0.40 1.11
PB1.13* -0.91 -0.85 -0.94 0.09 1.36
PB1.14* -0.83 -0.78 -0.86 0.08 1.28
PB1.15* -0.89 -0.83 -0.97 0.14 1.30
*meetpunten in fase 1: betreft een kortere, relatief droge, meetperiode (18 september tot 12 novem-

ber 2014)

2.5. Neerslag en verdamping
In  bijlage  6 is de neerslag in Bezuidenhout gedurende de meetperiode van dit
onderzoek weergegeven [3]. In figuur 4 is de maandelijks gesommeerde neerslag
ten opzichte van de normaal (KNMI) weergegeven.

Het begin van de meetperiode was zeer droog. Van 18 september tot 8 oktober is
de netto neerslag negatief (meer verdamping dan neerslag). Medio januari betreft
een maatgevend natte periode, waarin de negendaagse gesommeerde bruto
neerslag circa 58 mm is (zie bijlage 6).
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Figuur 4: Actuele en normale hoeveelheid neerslag per maand
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3. Analyse/interpretatie
In dit hoofdstuk wordt de huidige grondwatersituatie (dynamiek en hoogte ten
opzichte van de gemeentelijke streefwaarde) beoordeeld. Ook wordt vanuit een
systeemanalyse beoordeeld of in de toekomstige situatie, na de rioolvervanging
en rekening houdend met klimaatverandering, grondwater voldoende snel kan
wegstromen en voldaan wordt aan de gemeentelijke streefwaarde.

3.1. Huidige situatie

3.1.1. Fluctuatie grondwaterstand/reactie op neerslag

In de meetperiode is een fluctuatie van de grondwaterstand waargenomen van
0,16 m (in peilbuis 1.07) tot 0,47 m (in peilbuizen 1.01 en 1.02). In de afgelopen
vijf  jaar  is  een  fluctuatie  van  de  grondwaterstand  van  circa  0,4  m  gemeten  in
peilbuis CP0054 door middel van handmetingen.

Er zijn hoogfrequente metingen uitgevoerd om de reactie van neerslag op de
grondwaterstand in beeld te brengen. Er worden geen pieken gemeten in de
grondwaterstand na neerslag. Dit duidt op veel berging. De grondwaterstand
stijgt geleidelijk in een periode van langdurige neerslag en zakt ook weer geleide-
lijk uit.

Van 15 tot  17 november is  een bui  van 80 mm neerslag gevallen na een droge
periode. De netto neerslag is in november circa gelijk aan de bruto neerslag. Re-
kening houdend met een verhardingspercentage van circa 50% en een porositeit
van  circa  30% zou  dit  theoretisch  een  stijging  opleveren  van  circa  0,12  m.  De
gemeten reactie van de grondwaterstand op deze bui is echter circa 0,05 tot 0,1
m gestegen. De grondwaterstand is (theoretisch) enigszins afgevlakt als gevolg
van (natuurlijke danwel onnatuurlijke) ontwaterende middelen.

De jaarlijkse fluctuatie van circa 0,4 m wordt als gangbaar beoordeeld voor boe-
zemgebieden in West-Nederland.

3.1.2. Ontwatering via oppervlaktewater

Op  basis  van  de  metingen  in  de  peilbuizen  1.03  en  1.04  is  de  invloed  van  het
oppervlaktewater  bepaald.  De  grondwaterstand  is  hier  op  korte  afstand  van  de
watergang (bij de aangrenzende weg) al 0,4 m hoger dan het oppervlaktewater-
peil. Bovendien is de dynamiek dichtbij de watergang niet anders dan er verder
vanaf. Hieruit wordt afgeleid dat het oppervlaktewater geen grote waterafvoeren-
de functie voor het onderzoeksgebied heeft.
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3.1.3. Ontwatering door grondwaterstroming via de bodem (horizontaal en
verticaal)

De verzadigde dikte van de ophooglaag en het verhang van de grondwaterstand
hierin zijn gering (zie figuur 5). Er treedt daarom weinig afvoer via horizontale
stroming op via de bovenste zandlaag. Voor afvoer via de bodem zal het grond-
water eerst verticaal door de veen-/ kleilaag moeten verplaatsen om via het wad-
zandpakket weg te kunnen stromen. Afhankelijk van de mate waarin dit pakket is
doorgraven, kan infiltrerend hemelwater via de veenlaag het wadzandpakket be-
reiken. Omdat in de meeste boringen op openbaar terrein de klei-/veenlaag is
aangetroffen en de stijghoogte boven en onder de klei/ veenlaag vrijwel gelijk
zijn [1], wordt verwacht dat de verticale grondwaterstroming naar het wadzand-
pakket in de huidige situatie onvoldoende snel plaatsvindt om de afgevlakte mee-
treeksen te verklaren.

Figuur 5: Trage stroming van infiltrerend hemelwater naar wadzandpakket

3.1.4. Ontwatering via onbedoelde drainerende rioollekkages

De huidige riolering is meer dan 100 jaar oud en er komt (zettingsgevoelige)
veen voor in de ondiepe bodem. Het is daarom goed mogelijk dat het riool plaat-
selijk  lek  is  geraakt  en  daardoor  grondwater  afvoert.  Naar  verwachting  leidt  de
drainerende werking van het riool tot een afvlakking van de grondwaterstandfluc-
tuatie.

3.2. Toekomstige situatie

3.2.1. Stijging door rioolvervanging en vergraven veenlaag

Ervan  uitgaande  dat  het  huidige  riool  plaatselijk  lek  is  en  grondwater  afvoert,
leidt een rioolvervanging tot een grondwaterstandstijging. Om de invloed in beeld
te brengen is de stijging van de grondwaterstand na rioolvervanging in het aan-
grenzende Bezuidenhout-midden beoordeeld [2]. Daarnaast is de situatie voor
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Bezuidenhout-oost gemodelleerd om het effect van de rioolvervanging te bereke-
nen.

Grondwaterstijging rioolvervanging in aangrenzende buurt Bezuidenhout-Midden
In Bezuidenhout-midden is door Wareco in het kader van rioolvervanging de
grondwaterstand gemonitord. Deze buurt grenst aan (de zuidwest zijde van) het
huidige onderzoeksgebied. De geohydrologische situatie in Bezuidenhout-midden
is vergelijkbaar met het onderzoeksgebied. Er komt eveneens een ondiepe veen-
laag voor die bij de rioolvervanging is doorgraven, het dichtstbijzijnde oppervlak-
tewater  is  tevens  de  Schenk  aan  de  zuidzijde  [2].  De  verwachting  is  dat  het
grondwatersysteem in Bezuidenhout-oost vergelijkbaar is aan het systeem in
Bezuidenhout-midden.

In het kader van de monitoring van de rioolvervanging in Bezuidenhout-midden
zijn stijghoogten in zowel de bovenste zandlaag als in het wadzandpakket beme-
ten [1]. Uit de metingen blijkt dat de stijghoogte in beide pakketen, wanneer
geen bemaling plaatsvindt, vrijwel gelijk zijn. Bij bemaling (en waarschijnlijk ook
bij hevige buien) ontstaan wel tijdelijke verschillen in de stijghoogte. De tijdelijke
drukverschillen duiden op enige weerstand tussen beide bodemlagen.

In onderstaande grafiek is de grondwaterstand voor en na de rioolvervanging
(2011/2012) weergegeven. Er is een stijging van de grondwaterstand van circa
0,1 m tot 0,15 m opgetreden sinds de rioolvervanging. Deze stijging is in 2013 en
2014 deels veroorzaakt door de rioolvervanging en deels door de grote hoeveel-
heid neerslag. Het huidige jaar is een gemiddeld jaar wat betreft neerslag. Naar
inschatting wordt enkele centimeters stijging veroorzaakt door de rioolvervanging
en de resterende decimeter in 2013 en 2014 veroorzaakt door de grote hoeveel-
heid  neerslag.  Doordat  de  metingen  laagfrequent  zijn,  is  deze  verhouding  niet
met zekerheid vast te stellen middels tijdreeksanalyse.

Figuur 6: Grondwaterstand 3e Louise de Colignystraat, voorgaande fase van rioolvervan-
ging



Drainageadvies Bezuidenhout-oost, Den Haag

11

BK55A RAP20150417 23-4-15 Definitief

Grondwaterstijging in Bezuidenhout-Oost
Het effect van de rioolvervanging op de grondwaterstand in Bezuidenhout-oost is
gemodelleerd.  De  aanpak  van  de  modellering  is  beschreven  in  bijlage  2 en het
resultaat weergegeven in bijlage 3 (zonder vergraving van de veenlaag) en bijla-
ge 4 (met vergraving van de veenlaag).

Het vervangen van het riool, zonder het doorgraven van de veenlaag zal een
vermoedelijke stijging veroorzaken in een natte situatie van circa 0,1 à 0,2 m.

De gemeente heeft aangegeven dat de veen-/kleilaag in de toekomstige situatie
ter plaatse van de rioolstreng over het gehele traject ontgraven wordt. Hierdoor
wordt het hydraulisch contact tussen de bovenste zandlaag en het wadzandpak-
ket vergroot. Wanneer de grondwaterstand in het bovenste zandpakket ter plaat-
se van openbaar terrein na rioolvervanging stijgt, kan het grondwater wegstro-
men via het wegcunet naar wadzandpakket (met een relatief groot doorlaatver-
mogen) richting de polder. Het wadzandpakket wordt hierdoor een ontwaterend
middel op openbaar terrein. De rioolvervanging inclusief het vergraven van de
veenlaag is gemodelleerd (zie bijlagen 2 en 4). Hieruit blijkt dat het effect van het
vervangen van het riool in combinatie met het doorgraven van de veenlaag in een
natte situatie maximaal circa 0,1 m bedraagt. Ter plaatse van particulier terrein
blijft de stijging beperkt tot circa 0,05 m.

3.2.2. Klimaatverandering

Omdat het riool eens in de meerdere decennia wordt vervangen, wordt bij de
afweging of de gelijktijdige aanleg van drainage doelmatig is, ook rekening ge-
houden met klimaatverandering.

Ten aanzien van grondwater zijn de volgende voorspellingen relevant:
§ de intensiteit van piekbuien neemt toe, vooral in zomerperioden;
§ de gemiddelde neerslag in winterperioden neemt toe;
§ periodes van droogte worden langer.

Piekbuien:
Voorspeld is dat de intensiteit van piekbuien (dag- en uurwaarde) met 2% tot
25% toeneemt tot 2050 (bron: KNMI-scenario’s 2014). Omdat bij extreme buien
veel water via het oppervlak afstroomt en daardoor het grondwater niet bereikt,
zorgen de piekbuien niet voor extra grondwateraanvulling.

Gemiddelde neerslag in de winter:
Voorspeld is dat de gemiddelde neerslag in de winter toeneemt met circa 3% tot
17% tot 2050. Omdat gematigde buien geleidelijk de bodem in kunnen dringen,
hebben vooral dergelijke buien effect op de grondwaterstand.

De effecten van klimaatverandering zijn toegevoegd aan de uitgevoerde modelbe-
rekeningen voor het vervangen van het riool en het vergraven van de veenlaag.
Hiervoor is het KNMI-klimaatscenario GH aangehouden (8% toename winterneer-
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slag, voor nadere uitleg zie bijlage 7). Ten gevolge van de toename van neerslag
in dit klimaatscenario is een extra stijging van de grondwaterstand van circa 0,05
m berekend voor 2050.

Periodes van droogte:
Door de klimaatverandering kan behalve een stijging in de wintermaanden een
daling van de grondwaterstanden worden verwacht in de lente-/zomermaanden.
Specifiek voor het onderzoeksgebied kan door lagere grondwaterstanden het risi-
co op zetting van de veenlagen en droogstand van houten paalfunderingen toe-
nemen. Door de verwachte stijging van de grondwaterstand na rioolvervanging
wordt dit risico verkleind.

3.2.3. Streefwaarde ontwateringsdiepte

De streefwaarde van de ontwateringsdiepte conform Haags grondwaterbeleid is
0,7 m. De kleinst gemeten ontwateringsdiepte varieert tussen de peilbuizen van
0,86 tot 1,20 (korte meetreeksen uitgesloten).

De berekende stijging is op de locaties met de kleinste ontwateringsdieptes (tot 1
m in een maatgevend natte periode) verwaarloosbaar. In de overige gebieden
kan een grondwaterstandstijging van 0,3 m plaatsvinden voordat de streefwaarde
wordt overschreden. De stijging als gevolg van de rioolvervanging in combinatie
met het doorgraven van het veen is naar verwachting maximaal 0,1 m.

De berekende stijging als gevolg van klimaatverandering is circa 0,05 m.

Aan de hand van bovenstaande bevindingen wordt niet verwacht dat de streef-
waarde structureel overschreden zal worden.

3.2.4. Effect van drainage

Als technische input voor een doelmatigheidsafweging voor de aanleg van draina-
ge, is berekend wat het effect van drainage in de openbare ruimte kan zijn op de
grondwaterstand op particulier  terrein.  Hiermee kan worden beoordeeld of  drai-
nage doelmatig is om een eventuele stijging te compenseren en zo ja, hoeveel
strengen nodig zijn.

In het model is een situatie berekend waarbij door middel van drainage in de
hoofdwegen het effect van de rioolvervanging wordt gecompenseerd. Hierbij is
uitgegaan van in totaal drie drainagestrengen, in de Theresiastraat, Stuyvesant-
straat en de Juliana van Stolberglaan.

Omdat de toplaag een dunne laag betreft, is het niet mogelijk om een verlaging
te bereiken via de toplaag. De drainage dient daarom via het wadzandpakket
water te onttrekken. Uit de berekening blijkt dat er ter plaatse van de drainage-
strengen een verlaging benodigd is van circa 0,4 m om in het grootste deel Be-
zuidenhout-oost het gewenste effect te bereiken. Op sommige locaties is de
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grondwaterstand in dit geval nog steeds 0,1 m hoger dan voor de rioolvervan-
ging. Hiervoor is een debiet nodig van circa 2.100 m3/dag. Dit is een zeer groot
debiet.  Het  draineren  van  het  wadzandpakket  is  hierdoor  niet  gewenst.  De
grondwaterstand wordt daarnaast verlaagd tot onder de laagst gemeten grond-
waterstand. Deze verlaging is niet gewenst in verband met het risico op zettingen
en eventuele droogstand van houten paalfunderingen. Gezien het risico en het
benodigde grote debiet wordt afgeraden in de drie hoofdstraten drainage aan te
leggen teneinde de stijging van het grondwater na de rioolvervanging te compen-
seren.

Wanneer drainage in alle wegen in de toplaag wordt aangelegd, is de invloed op
openbaar terrein naar verwachting circa een decimeter. Op particulier terrein is
de invloed van de drainage minimaal, zie figuur 7.

Figuur 7: Invloed drainage op openbaar en particulier terrein

Onzekerheden in modeluitkomsten: veldwerk
Bovenstaande uitkomsten zijn gebaseerd op de modelberekeningen. Hierbij is
onder andere een aanname gedaan voor de hoeveelheid grondwater dat via het
lekke riool  wegstroomt. Indien de lekkage op het riool  beter in beeld wordt ge-
bracht is het mogelijk om het effect van drainage specifieker in beeld te brengen.
Dit kan worden gedaan door het uitvoeren van rioolinspecties en door het uitvoe-
ren van metingen.
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4. Wateroverlast in kelders
Het is niet exact bekend of en waar kelders voorkomen in het onderzoeksgebied.
Er wordt vanuit gegaan dat kelders aanwezig zijn en bij eventuele lekkages
grondwater binnen kan dringen.

Kelders die als verblijfsruimte worden gebruikt, worden conform het Bouwbesluit
geacht waterdicht te zijn. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de eigenaar
om een ondergrondse ruimte in een bij de functie horende bouwkundige staat te
houden. Wateroverlast in kelders wordt derhalve veroorzaakt doordat de bouw-
kundige staat van de kelders (niet waterdicht) niet past bij de functie (een woon-
ruimte of een ruimte voor opslag die waterdicht hoort te zijn).

Een mogelijke grondwaterstijging na rioolvervanging kan, ook als de grondwater-
stand ruimschoots blijft voldoen aan de gemeentelijke streefwaarden, voor een
toename van de wateroverlast in kelders zorgen. Indien er wateroverlast voor-
komt/ontstaat in kelders wordt aanbevolen om dit met bouwkundige maatregelen
op te lossen.

Het bestrijden van wateroverlast in kelders door uitsluitend het aanleggen van
drainage is geen reële optie. Om overlast in niet waterdichte kelders weg te ne-
men door een grondwaterstandverlaging, dient de grondwaterstand verlaagd te
worden tot onder het niveau van de keldervloer. Binnen het onderzoeksgebied
bevinden zich ondiepe veenlagen. Deze slappe bodemlagen zullen gaan zetten als
gevolg van grondwaterstandverlaging tot onder het niveau van de kelderbodems.
Ook ontstaat dan een reëel risico op droogstand van houten paalfunderingen. Het
is daarom niet gewenst om de grondwaterstand te verlagen tot onder de “natuur-
lijke” fluctuatie.

Bovendien, ook als de grondwaterstand tot onder de kelder zou worden verlaagd,
bestaat kans op overlast door toetredend bodemvocht.
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5. Conclusie
Huidige situatie
De ontwateringsdiepte is in de huidige situatie met 0,86 m of meer in een maat-
gevend natte situatie relatief groot. De grondwaterstand laat een enigszins (cen-
timeters) afgevlakte reactie op neerslag zien. Gezien de geringe ontwaterende
middelen in het gebied is de drainerende functie van de riolering vermoedelijk
een oorzaak van deze afvlakking.

Toekomstige situatie
De verwachting is dat de grondwaterstand na rioolvervanging in het onderzoeks-
gebied tot circa 0,1 m stijgt op openbaar terrein. Deze verwachting is gebaseerd
op de grondwaterstijging na rioolvervanging in het vergelijkbare onderzoeksge-
bied (Bezuidenhout-midden) en de gemodelleerde invloed van de vervanging van
het riool en het doorgraven van de veen-/kleilaag.

Klimaatverandering zal gemiddeld een geringe stijging van de grondwaterstand
(circa 0,05 m) veroorzaken tot 2050. In de droge lente- en zomermaanden kan
een daling van de grondwaterstand worden verwacht.

Streefwaarde ontwateringsdiepte
Er wordt niet verwacht dat de streefwaarde met betrekking tot de ontwatering
(0,7 m onder de openbare weg) in de toekomstige situatie structureel overschre-
den zal worden.

Kelders
Een mogelijke grondwaterstijging na rioolvervanging kan voor een toename van
de wateroverlast in kelders zorgen. Kelders worden conform het Bouwbesluit ge-
acht waterdicht te zijn.

Effect aanleg drainage
Het is gezien het risico op onderlast niet gewenst om door middel van drainage
grondwater uit het wadzandpakket te onttrekken. Wanneer in de toplaag drainage
wordt aangelegd is de invloedsfeer gering. Als de gemeente beoordeeld dat de
aanleg van drainage doelmatig is om de stijging door rioolvervanging te mitige-
ren, dan is in nagenoeg iedere straat drainage nodig.



Drainageadvies Bezuidenhout-oost, Den Haag

16

Definitief BK55A RAP20150417 23-4-15

6. Aanbevelingen
Onzekerheden in modeluitkomsten: veldwerk
Bovenstaande uitkomsten zijn gebaseerd op de modelberekeningen, hetgeen een
goede indicatie van effecten geeft. Hierbij is onder andere een aanname gedaan
voor de hoeveelheid grondwater dat via het lekke riool wegstroomt. Om meer
zekerheid aan bewoners te kunnen bieden over eventuele grondwatereffecten,
wordt aanbevolen om de in het model veronderstelde lekdebieten te vergelijken
met werkelijke lekkagedebieten. Dit kan worden gedaan door het uitvoeren van
rioolinspecties en door het uitvoeren van metingen.

Monitoren grondwaterstand fase 1.
Geadviseerd wordt om de grondwaterstand hoogfrequent te meten voor, tijdens
en na de uitvoeringswerkzaamheden ter plaatse van fase 1. Op basis van deze
metingen kan de invloed van de rioolvervanging worden bepaald. Aan de hand
van de uitkomsten kan de aanpak voor de overige fasen, indien nodig, worden
bijgestuurd.
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Bijlage 1, grafieken grondwatermeetreeksen met neerslag

Export WWD:BK55a fase 1

Legenda:
Maaiveld
Grondwaterstand
Handmeting grondwaterstand

In enkele grafieken zijn annotaties gemaakt met een icoon en een kleurmarkering. In onderstaande tabel
wordt de betekenis van deze annotaties toegelicht.
Icoon Kleur Betekenis icoon

rood Geen data

blauw Wijzigingen in NAP hoogte, lengte draad of datalogger

oranje Peilbuis verdwenen

groen Overige bijzonderheden
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Handmetingen
uitgevoerd door
gemeente

Handmetingen
uitgevoerd door
gemeente
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Bijlage 2 Modelberekeningen drainageadvies Bezuidenhout-oost, Den Haag

In de wijk Bezuidenhout-oost in Den Haag bestaat een reële kans dat de grondwaterstand
na geplande rioolvervanging stijgt. De stijging is vooral afhankelijk van in hoeverre de
ondiepe veenlaag is/wordt vergraven en de hoeveelheid grondwater dat via het riool
wegstroomt. Er zijn modelberekeningen uitgevoerd om te beoordelen of in de toekomstige
situatie aanvullende ontwatering nodig is, en zo ja, welk type effectief is. Met de
berekeningen wordt beoordeeld of een investering in maatregelen doelmatig is.

Stationaire kalibratie
Ten behoeve van het modelleren van de situatie is het gemeentelijk grondwatermodel van
Den Haag verfijnd ter plaatse van het onderzoeksgebied. Het model is stationair
gekalibreerd voor een representatieve natte situatie op basis van meetgegevens uit
peilbuizen van het gemeentelijk grondwatermeetnet van Den Haag. Als kalibratiecriterium
is een afwijking tot circa 0,1 m gehanteerd. De parameters die gebruikt zijn voor de
kalibratie zijn de weerstand van de ondiepe veenlaag en de doorlatendheid van het matig
watervoerende pakket. Ter plaatse van het wegcunet is een lagere weerstand van de
veenlaag aangenomen, uitgaande van een gedeeltelijke ontgraving van de laag. Tevens is
ter plaatse van de rioolbuis een gradatie in weerstand aangebracht ten aanzien van de
diepteligging van de huidige riolering.

Veiligheidshalve is een relatief hoge waarde voor rioollekkage aangehouden. Als lekdebiet
zijn de gemeten debieten uit de wijk Marlot aangehouden. Dit komt voor het
onderzoeksgebied neer op circa 80 l/m1/dag; ongeveer 170 m3/dag rioollekkage voor de
gehele wijk. Circa 20% van de infiltrerende neerslag wordt in dit geval afgevangen door
het riool in een stationaire wintersituatie. Ook de weerstanden van de veenlagen zijn op
conservatieve wijze hoog aangenomen. In het wegcunet bedraagt de rekenweerstand 30 à
130 dagen, afhankelijk van de riooldiepte. Op particulier terrein wordt een weerstand van
circa 300 à 400 dagen gehanteerd. Met deze gehanteerde waarden wordt het effect van de
rioolvervanging niet onderschat.

Instationaire kalibratie
Voor de instationaire kalibratie zijn neerslag- en verdampingsgegevens van het KNMI-
meetstation Scheveningen gebruikt voor de periode van 1 januari 2012 tot 19 januari
2015. Door middel van het aanpassen de bergingscoëfficiënt (uiteindelijke waarde:
27,5%) in het freatische pakket zijn de berekende tijdseries van de grondwaterstanden
gefit op de gemeten tijdseries van het gemeentelijke grondwatermeetnet (zie bijlage 5).
Hiermee werd met een maximale afwijking van circa 0,1 m een goede fit bereikt.

Effectberekeningen
Met het gekalibreerde model zijn instationaire berekeningen uitgevoerd voor vijf
toekomstige scenario’s.

(1) In scenario 1 is berekend wat het effect op de grondwaterstanden is wanneer het
huidige (veronderstelde) lekke riool wordt vervangen door een nieuw, waterdicht riool en
uitgaande van weerstand naar het wadzandpakket. Hieruit volgt dat er in een natte
situatie een stijging van de grondwaterstand plaatsvindt van circa 0,1 m à 0,2 m (zie
bijlage 3).
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(2) De veenlaag wordt gelijktijdig met de rioolwerkzaamheden vergraven ter plaatse van
het riool. In scenario 2 is berekend wat het effect hiervan is op de grondwaterstand.
Modelmatig is hiervoor de weerstand van de veenlaag over een breedte van circa 2 meter
verlaagd tot 5 dagen. Berekend is dat de in scenario 1 aangetoonde stijging van de
grondwaterstand na vervanging van het riool nagenoeg teniet wordt gedaan door het veen
te vergraven. De te verwachten verandering in de grondwaterstand in een natte situatie is
weergegeven in bijlage 4. Er treden geringe stijgingen en dalingen op tot maximaal 0,1 m.
Ter plaatse van particulier terrein blijft de stijging beperkt tot maximaal 0,05 m.

(3) In het geval van een brede ontgraving van de veenlaag van gevel tot gevel (scenario
3), is de verandering in grondwaterstanden minder dan 0,05 m ten opzichte van scenario
2. De breedte van de vergraving heeft dus geen onderscheidende invloed op de
grondwaterstanden.

(4) In scenario 4 zijn de effecten van klimaatverandering toegevoegd aan de uitgevoerde
modelberekeningen van scenario 2. Hiervoor is het KNMI-klimaatscenario GH
aangehouden. Ten gevolge van de toename van neerslag in dit klimaatscenario is een
extra stijging van de grondwaterstand van circa 0,05 m berekend voor 2050.

(5) Berekend is of het mogelijk is om door de aanleg van drainage in drie hoofdwegen het
effect van de rioolvervanging (inclusief doorgraving) te compenseren. Hierbij is uitgegaan
van  drainage in de Theresiastraat, Stuyvesantstraat en de Juliana van Stolberglaan. Het
is niet mogelijk om dit resultaat te behalen door het verlagen van de grondwaterstand in
de toplaag. Er zal grondwater onttrokken moeten worden via het wadzandpakket om het
gewenste effect te bereiken. Uit de berekening blijkt dat er ter plaatse van de
drainagestrengen een verlaging benodigd is van circa 0,4 m. Hiervoor is een te onttrekken
debiet nodig van 2.100 m3/dag.

De effecten ten opzichte van het instationair gekalibreerde model door de tijd zijn
weergegeven in bijlage 5. Voor scenario 1 wijzen deze grafieken uit dat de
grondwaterstand gedurende natte perioden meer stijgt dan in de huidige situatie. Dit komt
doordat het systeem grote hoeveelheden neerslag moeilijker kan afvoeren. In scenario 2
valt een grillig verloop van de grondwaterstand op, wat wijst op betere
afvoermogelijkheden. In deze situatie kan het water richting het dieper gelegen
wadzandpakket stromen, waardoor de grondwaterstand tijdelijk daalt.

Bandbreedte
Het effect van de weerstand van de veenlaag op de berekende grondwaterstanden is
onderzocht door middel van een bandbreedteberekening. Hierin is de weerstand
verdubbeld, naar 750 dagen op particulier terrein. Het effect van deze verdubbeling op de
grondwaterstanden is een stijging van circa 0,2 m.
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Bijlage 5: Grafieken effectberekening

Scenario 1: Rioolvervanging bij dekkend veenpakket
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Peilbuis CP0354

Scenario 2: Rioolvervanging bij doorgraving veenpakket
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Resultaten model en metingen (huidige situatie)
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Bijlage 6. Neerslaggegevens

In de bovenstaande figuur zijn de neerslaggegevens weergegeven. In de figuur is
de netto neerslag weergegeven, alsook de gesommeerde negendaagse bruto
neerslag.

Netto neerslag
De netto neerslag is de hoeveelheid neerslag die de grond in kan stromen en het
grondwater kan bereiken. De bruto neerslag is de gemiddelde specifieke neersla-
gintensiteit  boven  het  aardoppervlak.  In  de  figuur  is  de  netto  neerslag  per  dag
weergegeven in staafgrafiek (de blauwe balken). De netto neerslag wordt bepaald
door de bruto neerslag te verminderen met de verdamping. Als verdamping wordt
de "potentiële verdamping" gebruikt. Deze verdampingswaarde is door de "refe-
rentie-gewasverdamping" (berekend volgens Makkink) te vermenigvuldigen met
een gewasfactor. Voor de gewasfactor wordt in stedelijk gebied aangenomen:
f = 0,7.

De netto neerslag bedraagt aldus:

Pn = P - Ep waarin: Ep = f Er

Pn = netto neerslag
P = bruto neerslag
Ep = potentiële verdamping
f = gewasfactor
Er = referentie-gewasverdamping

De netto neerslag is positief als de hoeveelheid neerslag groter is dan de verdam-
ping. In dat geval wordt het grondwater aangevuld met neerslag. Als de verdam-
ping groter is dan de neerslagintensiteit, is sprake van een negatieve netto neer-
slag. In dat geval vindt door verdamping onttrekking aan het grondwater plaats.
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Maatgevend natte periode
Om te bepalen hoe maatgevend de neerslaghoeveelheid in de meetperiode is
geweest ten opzichte van normaalwaarden, is gebruikgemaakt van de definitie
van een maatgevende natte periode. Een maatgevend natte periode in relatie tot
een maatgevend hoge grondwaterstand in stedelijk gebied wordt gedefinieerd
als: een periode in de maanden november tot en met februari waarin in een aan-
eengesloten periode van negen dagen circa 58 mm bruto neerslag valt. Dit is de
hoeveelheid neerslag die gemiddeld eenmaal per jaar, berekend uit de periode
van 1906-2003, buiten het groeiseizoen voorkomt (Bron: Statistiek van extreme
neerslag in Nederland, Stowa rapport 2004 - 26). De gesommeerde negendaagse
bruto neerslag is in de figuur weergegeven met een rode lijn.



BIJLAGE 7
Informatie KNMI klimaatscenario’s



Klimaat KlimaatB) Natuurlijke variaties

1951-1980 1981-2010

=
referentie-

gemiddeld over 30
jaar

periode

+1 °C +1 °C +2 °C +2 °C

Lage waarde Hoge
waarde

Lage waarde Hoge
waarde

Jaar Zeespiegel bij
Noordzeekust

absolute
niveauE)

4 cm
beneden

NAP

3 cm boven
NAP

+15 tot +30
cm

+15 tot +30
cm

+20 tot +40
cm

+20 tot +40
cm

± 1,4 cm

tempo van
verandering

1,2 mm/jaar 2,0 mm/jaar +1 tot +5,5
mm/jaar

+1 tot +5,5
mm/jaar

+3,5 tot
+7,5

mm/jaar

+3,5 tot
+7,5

mm/jaar

± 1,4 mm/jaar

Temperatuur gemiddelde 9,2 °C 10,1 °C +1,0 °C +1,4 °C +2,0 °C +2,3 °C ± 0,16 °C

Neerslag gemiddelde
hoeveelheid

774 mm 851 mm 4% +2,5% +5,5% 5% ± 4,2%

Zonnestraling zonnestraling 346
kJ/cm2F)

354 kJ/cm2 +0,6% +1,6% -0,8% +1,2% ± 1,6%

Verdamping potentiele
verdamping
(Makkink)

534 mmF) 559 mm 3% 5% 4% 7% ± 1,9%

Mist aantal uren
met zicht
minder dan 1
km

412 uur 300 uurG) -110 uur -110 uur -110 uur -110 uur ± 39 uur

Winter Temperatuur gemiddelde 2,4 °C 3,4 °C +1,1 °C +1,6 °C +2,1 °C +2,7 °C ± 0,48 °C

jaar-op-jaar
variatiesH)

- ± 2,6 °C -8% -16% -13% -20% -

dagmaximum 5,1 °C 6,1 °C +1,0 °C +1,6 °C +2,0 °C +2,5 °C ± 0,46 °C

dagminimum -0,3 °C 0,5 °C +1,1 °C +1,7 °C +2,2 °C +2,8 °C ± 0,51 °C

koudste
winterdag per
jaar

-7,5 °C -5,9 °C +2,0 °C +3,6 °C +3,9 °C +5,1 °C ± 0,91 °C

zachtste
winterdag per
jaar

10,3 °C 11,1 °C +0,6 °C +0,9 °C +1,7 °C +1,7 °C ± 0,42 °C

aantal
vorstdagen
(min temp < 0
°C)

42 dagen 38 dagen -30% -45% -50% -60% ± 9,5%

aantal
ijsdagen (max
temp < 0 °C)

11 dagen 7,2 dagen -50% -70% -70% -90% ± 31%

Neerslag gemiddelde
hoeveelheid

188 mm 211 mm 3% 8% 8% 17% ± 8,3%

jaar-op-jaar
variatiesH)

- ± 96 mm +4,5% 9% 10% 17% -

10-daagse
neerslagsom
die eens in de
10 jaar wordt
overschredenI
)

80 mm 89 mm 6% 10% 12% 17% ± 11%

aantal natte
dagen (≥ 0,1
mm)

56 dagen 55 dagen -0,3% +1,4% -0,4% +2,4% ± 4,7%

aantal dagen
≥ 10 mm

4,1 dagen 5,3 dagen +9,5% 19% 20% 35% ± 14%

Wind gemiddelde
windsnelheid

- 6,9 m/s -1,1% +0,5% -2,5% +0,9% ± 3,6%

hoogste
daggemiddeld
e windsnelheid
per jaar

- 15 m/s -3% -1,4% -3% 0,0% ± 3,9%

aantal dagen
met
windrichting
tussen zuid en
west

44 dagen 49 dagen -1,4% 3% -1,7% +4,5% ± 6,4%

Lente Temperatuur gemiddelde 8,3 °C 9,5 °C +0,9 °C +1,1 °C +1,8 °C +2,1 °C ± 0,24 °C

Neerslag gemiddelde
hoeveelheid

148 mm 173 mm +4,5% +2,3% 11% 9% ± 8,0%

Zomer Temperatuur gemiddelde 16,1 °C 17,0 °C +1,0 °C +1,4 °C +1,7 °C +2,3 °C ± 0,25 °C

WL WH

Wereldwijde temperatuurstijging:

Verandering van luchtstromingspatroon:

Kerncijfers KNMI'14-klimaatscenario's

GL GH

Seizoen Variabele Indicator Scenario veranderingen voor het klimaat rond

2050
(2036-2065)



jaar-op-jaar
variatiesH)

- ± 1,4 °C +3,5% +7,5% 4% +9,5% -

dagmaximum 20,7 °C 21,9 °C +0,9 °C +1,4 °C +1,5 °C +2,3 °C ± 0,35 °C

dagminimum 11,2 11,9 +1,1 °C +1,3 °C +1,9 °C +2,2 °C ± 0,18 °C

koelste
zomerdag per
jaar

10,3 °C 11,1 °C +0,9 °C +1,1 °C +1,6 °C +2,0 °C ± 0,43 °C

warmste
zomerdag per
jaar

23,2 °C 24,7 °C +1,4 °C +1,9 °C +2,3 °C +3,3 °C ± 0,52 °C

aantal
zomerse
dagen (max
temp ≥ 25 °C)

13 dagen 21 dagen 22% 35% 40% 70% ± 13%

aantal
tropische
nachten (min
temp ≥ 20 °C)

< 0,1 dagen 0,1 dagen +0,5% +0,6% +1,4% +2,2% -

Neerslag gemiddelde
hoeveelheid

224 mm 224 mm +1,2% -8% +1,4% -13% ± 9,2%

jaar-op-jaar
variatiesH)

- ± 113 mm +2,1 tot
+5%

-2,5 tot
+1,0%

+1,4 tot
+7%

-4 tot
+2,2%

-

dagelijkse
hoeveelheid
die eens in de
10 jaar wordt
overschredenI
)

44 mm 44 mm +1,7 tot
+10%

+2,0 tot
+13%

+3 tot
+21%

+2,5 tot
+22%

± 15%

maximum
uurneerslag
per jaar

14,9
mm/uur

15,1
mm/uur

+5,5 tot
+11%

+7 tot
+14%

+12 tot
+23%

+13 tot
+25%

± 14%

aantal natte
dagen (≥ 0,1
mm)

45 dagen 43 dagen +0,5% -5,5% +0,7% -10% ± 6,4%

aantal dagen
≥ 20 mm

1,6 dagen 1,7 dagen +4,5 tot
+18%

-4,5 tot
+10%

+6 tot
+30%

-8,5 tot
+14%

± 24%

Zonnestraling zonnestraling 149
kJ/cm2F)

153 kJ/cm2 +2,1% 5% +1,0% +6,5% ± 2,4%

Vochtigheid relatieve
vochtigheid

78% 77% -0,6% -2,0% +0,1% -2,5% ± 0,86%

Verdamping potentiele
verdamping
(Makkink)

253 mmF) 266 mm 4% 7% 4% 11% ± 2,8%

Droogte gemiddeld
hoogste
neerslagtekort
gedurende het
groeiseizoenJ)

140 mm 144 mm +4,5% 20% +0,7% 30% ± 13%

hoogste
neerslagtekort
dat eens in de
10 jaar wordt
overschredenI
)

- 230 mm 5% 17% +4,5% 25% -

Herfst Temperatuur gemiddelde 10,0 °C 10,6 °C +1,1 °C +1,3 °C +2,2 °C +2,3 °C ± 0,27 °C

Neerslag gemiddelde
hoeveelheid

214 mm 245 mm 7% 8% 3% +7,5% ± 9,0%


