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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 uitvoering. Enthousiast, persoonlijk en innovatief. Al 30 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 geborgd.
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1. Inleiding
1.1. Algemeen
Op 29 oktober 2013 is door de gemeente Den Haag aan Wareco opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een grondwateronderzoek ter plaatse van Bezuidenhout te Den Haag.
De topografische ligging van het onderzoeksgebied is aangegeven in figuur 1. Het
onderzoeksgebied heeft een totale oppervlakte van circa 500 hectare.

Figuur 1: Ligging onderzoeksgebied

1.2. Aanleiding
De bewoners van Bezuidenhout maken zich zorgen over de grondwatersituatie in
hun woonomgeving. Naar aanleiding van contact tussen de gemeente en de bewoners is er behoefte aan een onderzoek naar de trends die voorkomen in de
gemeten grondwaterstanden over de periode 1952-2013.

1.3. Doel
Het doel van het onderzoek is om in het kader van de grondwaterzorgplicht de
mogelijke oorzaken van voorkomende trends in grondwaterstanden in Bezuidenhout te benoemen en een rapportage op te stellen waarmee de gemeente Den
Haag onderbouwd met de bewoners kan communiceren. In de rapportage worden

1
KP53 RAP20140603

3-6-14

definitief

Grondwateronderzoek Bezuidenhout te Den Haag

tevens de te treffen maatregelen op openbaar en particulier terrein omschreven
en op doelmatigheid getest.

1.4. Gebruikte gegevens en uitgevoerde werkzaamheden
Aanpak onderzoek
De meetreeksen van de grondwaterstanden zijn geanalyseerd. Hierbij is gekeken
waar en wanneer een trend in de gemeten grondwaterstanden voorkomt. Vervolgens is een eerste scan uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken van deze trends.
Hierbij zijn enkele oorzaken uitgesloten en worden mogelijke oorzaken benoemd.
Omtrent de mogelijke oorzaken van de trends wordt voorgesteld om nader onderzoek uit te voeren indien dit doelmatig is ten aanzien van (het ontstaan van)
grondwateroverlast.
Gebruikte gegevens
Bij de gemeente Den Haag en in uit rapportages van Wareco zijn archiefgegevens
verzameld en bestudeerd.
Er is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
[1]
Actualisatie grondwatermodel en scenarioberekeningen Den Haag, Wareco,
kenmerk: Ke10.013aoo.rap.doc, d.d. 11-11-2008;
[2]
Drainagesysteem Gerard Reijnstraat e.o., jaartal onbekend, gemeente Den
Haag;
[3]
Drainageleiding Gerard Reijnstraat met funderingsdiepten, datum onbekend, gemeente Den Haag;
[4]
Gegevens pompdebiet drainage, gemeente Den Haag;
[5]
Gegevens grondwatermeetnet; www.grondwaterindenhaag.nl;
[6]
Rioleringsgegevens, Bezuidenhout.dwg, d.d. 14 november 2013;
[7]
KNMI neerslag en verdampingdata van www.knmi.nl;
[8]
Historisch kaartmateriaal: WatWasWaar.nl;
[9]
Meetprotocol en monitoringsplan ten behoeve van herstart vernieuwen en
aanleg riool inclusief herinrichting Bezuidenhout Midden te Den Haag, Ingenieursbureau BT Geoconsult B.V., d.d. 23 maart 2011;
[10] Nieuwe geologische kaart van Den Haag en Rijswijk, Gemeente Den Haag
e.a., d.d. juni 2007;
[11] Dinoloket van TNO;
[12] Gemeentelijk Rioleringsplan Den Haag 2011-2015; Goed riool, gezonde
leefomgeving, gemeente Den Haag, kenmerk RIS176551a_24-NOV-2010;
[13] EduGIS, ouderdom bebouwing (www.edugis.nl);
[14] Projectplan Gemaal en Inlaatduiker Haagse Bos, d.d. 26-10-2010;
[15] Archiefboringen Carpentierstraat, gemeente Den Haag, projectcode:
79884DEC;
[16] Nieuwe geologische kaart van Den Haag en Rijswijk;
[17] Analyse grondwatersituatie De Carpentierstraat te den Haag, Wareco, kenmerk KJ84, RAP20110509, d.d. 18 mei 2011;
[18] Een onderzoek naar grondwaterstanden in Den Haag, studiecommissie
grondwaterstand, december 1982;
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[19] Effecten van bodemenergiesystemen op hun omgeving - modellering grootschalige inpassing in stedelijk gebied, Meer met Bodemenergie, Rapport 7 Interferentie, 29 juni 2012;
[20] Peilgebieden, GIS bestand, Hoogheemraadschap van Delfland, maart 2014;
[21] Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen
voor het waterbeheer in Delft en omgeving, Delft Cluster, september 2005.
De in de tekst vermelde cijfers tussen [ ] verwijzen naar bovenstaande gegevens.

1.5. Begrippen stedelijk grondwater
Enkele hydrologische begrippen die in de volgende hoofdstukken gebruikt worden, zijn schematisch weergegeven in figuur 2.

drooglegging

Figuur 2: Schematisering hydrologische begrippen
Enkele definities:

Freatische grondwaterstand: grondwaterstand in de bovenste zandlaag.

Stijghoogte: Druk van het grondwater in diepere watervoerende lagen.

Drooglegging: het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en
het maaiveld.

Ontwateringsdiepte: de afstand tussen het maaiveld en de grondwaterstand.

Maatgevend natte periode: een periode in de maanden november tot en met
februari waarin in een aaneengesloten periode van negen dagen circa 58 mm
bruto neerslag (netto neerslag minus verdamping) valt. Dit is de hoeveelheid
neerslag die gemiddeld éénmaal per jaar, berekend uit periode van 19062003, buiten het groeiseizoen voorkomt (Bron: Statistiek van extreme neerslag in Nederland, Stowa rapport 26).

Maatgevend hoge grondwaterstand: de grondwaterstand die ontstaat na een
maatgevend natte periode.
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Kwel/inzijging: Indien de freatische grondwaterstand hoger is dan de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket vindt inzijging plaats (neerwaartse grondwaterstroming). Indien de freatische grondwaterstand lager is dan
de stijghoogte in het eerste water voerende pakket vindt kwel plaats (opwaartse grondwaterstroming)
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2. Bezuidenhout
2.1. Algemeen
In dit hoofdstuk wordt het grondwatersysteem van Bezuidenhout beschreven in
relatie tot de bebouwing. De wijk Bezuidenhout ligt in een boezemgebied. Het
boezemgebied is een overgangszone tussen de hooggelegen duinen en het lager
gelegen poldergebied. Kenmerkend voor het boezemgebied is dat de watergangen niet actief worden bemalen. Het grondwater stroomt hierdoor op natuurlijke
wijze af. Verder is kenmerkend voor boezemgebied dat de fluctuatie van de
grondwaterstand wordt beïnvloed door de duinen. Omdat de afstand tot de duinen groot is, duurt het enige tijd (weken tot maanden) voordat dit water het boezemgebied instroomt en de grondwaterstand in het boezemgebied stijgt.

2.2. Landschap
De wijk is gelegen ten zuidoosten van het Haagse Bos aan welk feit zij haar naam
ontleent. De overige grenzen zijn: het spoorwegemplacement van Den Haag CS,
de spoorlijn Rotterdam-Amsterdam (grens met Voorburg) en de Carel Reinierszkade (grens met de wijk Mariahoeve).
Voorafgaande aan de bouw van de wijk was in het onderzoeksgebied
(veen)polderlandschap aanwezig, zie figuur 3. Het landschap is van oudsher een
drassig terrein, ingesloten tussen de droge strandwallen. Daarom bevonden zich
tussen de percelen vele sloten, waardoor intensieve afwatering plaatsvond. In de
huidige situatie zijn de watergangen niet meer aanwezig.
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Figuur 3: Historische kaart uit 1876 [8]

2.3. Bebouwing
Ouderdom
De wijk betreft een vooroorlogse woonwijk. De ouderdom van de bebouwing is
zeer gevarieerd. Een groot deel van het noordoostelijke deel van Bezuidenhout
bestaat uit bebouwing met een ouderdom van tussen de jaren 1900 en 1944. In
het zuidwestelijke deel varieert de ouderdom van panden overwegend van 1880
(voornamelijk Emmastraat en Bezuidenhoutseweg) tot rond 1960. BezuidenhoutMidden is in de 2e wereldoorlog gebombardeerd en is daarna weer opgebouwd.
Tussen 1960 en 2012 zijn onder andere diverse kantoorpanden gebouwd. Zie
figuur 4 voor een indicatie van de ouderdom [13].
De kans dat bij oudere bebouwing schade/overlast optreedt bij hoge en lage
grondwaterstanden is groter dan bij nieuwbouw. Bij hoge grondwaterstanden kan
vochtoverlast in verblijfruimtes ontstaan, door bijvoorbeeld toetredend water in
kelders en optrekkend vocht via funderingen. Met name vooroorlogse bebouwing
is gevoelig voor hoge grondwaterstanden. Bebouwing van na 1992 zijn minder
gevoelig voor vochtoverlast. In het Bouwbesluit van 1992 zijn namelijk ondermeer eisen opgenomen voor de dampdichtheid van begane grond vloeren. Een
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natte kruipruimte zou (in theorie) bij deze woningen niet mogen leiden tot een
vochtige woning.

Figuur 4: Indicatie ouderdom bebouwing [13]
Bij lage grondwaterstanden kan schade aan funderingen ontstaan. Funderingen
op staal zijn gevoelig voor lage grondwaterstanden vanwege mogelijke ongelijkmatige zettingen van onderliggende klei- en veenlagen. Funderingen op houten
palen zijn gevoelig voor lage grondwaterstanden in verband met mogelijk optredende paalrot (door droogstand) en negatieve kleef (waarbij grond aan de palen
gaat ‘hangen’ waardoor een extra belasting op palen ontstaat).
In het algemeen geldt in Nederland dat na de 2e Wereldoorlog betonnen funderingen zijn toegepast, daarvoor waren paalfunderingen meestal van hout. Er werd
aanvankelijk veel gebruik gemaakt van de zogenaamde betonopzetter op de houten palen. Hiermee wordt de houten paal voorzien van een opzetter en samengesteld verder geheid. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat het bovenste funderingshout relatief ver onder de grondwaterstand komt te zitten. Vanaf omstreeks
de jaren 80 van de vorige eeuw werden volledig betonnen palen gebruikt. Er
wordt van uitgegaan dat na 1960 een betonnen fundering is toegepast. Dit type
fundering is niet gevoelig voor variaties van de grondwaterstand, met uitzondering van negatieve kleef.
Rond de 2e wereldoorlog is bij veel bebouwing met kelders en houten paalfunderingen (in West-Nederland in het algemeen), de bovenkant van de houten palen
afgewerkt op ongeveer het niveau van de onderzijde van de kelder. In dergelijke
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situaties is het gezien het nat houden van de houten palen, onverantwoord om de
grondwaterstand te verlagen tot onder de kelder (en de houten paalfundering). Er
zijn geen gegevens verzameld en geanalyseerd om te beoordelen of dit ook het
geval is in Bezuidenhout.

2.4. Bodemopbouw
De bodemopbouw is beschreven op basis van [15], [17] en [11].
Stedelijke laag
De eerste 1 à 2 m van de bodem bestaat uit een stedelijke laag. In deze laag
komt goed doorlatend zand voor.
Deklaag
Direct onder de stedelijke laag wordt de deklaag aangetroffen. De deklaag wordt
gevormd door Holocene afzettingen, die voornamelijk bestaan uit oude duin- en
strandzanden. Deze lagen zijn gevormd door historische zeespiegelfluctuaties en
verschuivingen van de kustlijn.
De wijk ligt in een voormalige strandvlakte; een oorspronkelijke laagte tussen
strandwallen in. Zoals aangegeven op de geologische kaart van Den Haag [16] is
in deze laagte Hollandveen ontstaan (op een diepte van circa 1,0 tot 2 m onder
maaiveld). Dit betreft een slecht doorlatende laag met een dikte van enkele decimeters. Door de aanwezigheid van veen kan hemelwater minder gemakkelijk
via de bodem wegstromen, met een relatief snelle grondwaterstandstijging als
gevolg. Bij droogte kan de grondwaterstand weer zakken. Deze veenlaag is gedeeltelijk vergraven (onder wegen en huizen, zie figuur 5) en komt daardoor niet
op alle locaties in het onderzoeksgebied voor [15].
Onder de stedelijke laag en het Hollandveen wordt een pakket duin- en strandzanden aangetroffen tot een diepte van NAP -19 m. Deze lagen zijn matig tot
goed waterdoorlatend. Omdat de veenlaag grotendeels vergraven is, vormen de
stedelijke laag en de duin- en strandzanden grotendeels een aaneengesloten watervoerend pakket. Aan de basis van de deklaag (op een diepte van circa NAP -20
m) is wederom een veenlaag (Basisveen) aanwezig met een dikte van enkele
decimeters. Uit sonderingen [11] blijkt dat de laag Basisveen plaatselijk ontbreekt
in het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied nabij de Utrechtse
Baan/Theresiastraat. In [18] is tevens aangegeven dat de laag Basisveen plaatselijk kan ontbreken. Op plekken waar het Basisveen ontbreekt is sprake van interactie tussen het eerste watervoerende pakket en de freatische grondwaterstand.
Basisveen is zeer ondoorlatend, waardoor de aan- of afwezigheid ervan een grote
invloed heeft op de verticale grondwaterstroming.
Pleistoceen zand
Onder de deklaag bevindt zich een pakket fijn tot grof Pleistoceen zand. Deze
laag wordt beschouwd als het eerste watervoerende pakket. Het eerste watervoerende pakket heeft een relatief lage waterdruk. Hierdoor kan het ondiepe grond-
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water naar deze diepe bodemlaag infiltreren en heeft de diepe bodemlaag een
drainerende werking op het ondiepe grondwater. De onderzijde van het eerste
watervoerend pakket wordt aangetroffen op een gemiddelde diepte van NAP -60
m.

Stedelijke laag
(Hollandveen)

Deklaag

Hollandveen
vergraven

Figuur 5: Indicatieve doorsnede, vergraving van het Hollandveen, waardoor de
aan het oppervlak liggende zandlaag in hydraulisch contact staat met de daaronder liggende zandlaag.

2.5. Grond- en oppervlaktewater
Regionaal watersysteem
De wijk Bezuidenhout ligt in een boezemgebied. Het boezemgebied is een overgangszone tussen de hooggelegen duinen en het lager gelegen poldergebied, zie
figuur 6. Het peil van de boezemwatergangen ligt hoger dan de grondwaterstanden. De watergangen hebben geen drainerende functie, maar zorgen voor een
toevoer van oppervlaktewater naar het grondwater. De watergang aan de zuidzijde van het onderzoeksgebied heeft een lager (polder) peil, waardoor deze watergang wel drainerend werkt. De grondwaterstand wordt ook beïnvloed door de
duinen. In de winter stijgt de grondwaterstand in de duinen. Omdat de afstand
tot de duinen groot is, duurt het enige tijd (weken tot maanden) voordat dit water het boezemland instroomt en de grondwaterstand in het boezemgebied
(enigszins) laat stijgen.
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Verder wordt de grondwaterstand beïnvloed door allerlei locale stedelijke invloeden. Hoe grondwater stroomt in een stedelijke bodem is vaak ingewikkeld, omdat
er veel invloeden zijn op een kleine ruimte. De grondwaterstand is daarom ook
bijna nooit gelijk aan het oppervlaktewaterpeil. Enkele voorbeelden van de invloeden zijn:

Regenwater dat op het asfalt valt, zakt niet in de bodem. Regenwater dat in
een tuin valt, zakt wel weg. De grondwaterstand in tuinen en parken stijgt bij
regen over het algemeen sneller.

Bomen nemen (in de lente) veel grondwater op, met als gevolg dat de
grondwaterstand daalt.

Een dichte bodem van bijvoorbeeld klei of veen of een hoog slootpeil kan
ervoor zorgen dat grondwater slecht kan wegstromen. Het grondwater kan
langdurig hoog staan.

Verschillen in de bodemopbouw.

Plaatselijk stroomt het grondwater naar vijvers of naar drainageleidingen
onder de grond. Hoe meer afwateringsmogelijkheden aanwezig zijn, hoe lager de grondwaterstand is.

Grondwater kan botsen tegen ondergrondse kelders. Afhankelijk van de situatie wordt de grondwaterstand hoger of lager.
Door deze invloeden is het grondwatersysteem veranderlijk: de grondwaterstand
verschilt van plaats tot plaats en verandert in de tijd.

Bezuidenhout

Figuur 6: Schematische weergave van de bodemopbouw en de geohydrologie
Oppervlaktewaterpeilen
Het streefpeil van het oppervlaktewater in het Bezuidenhout betreft NAP -0,43 m,
het boezemwaterpeil. De watergang tussen het Haagsebos en de woonwijk is
ingesteld op het boezempeil van NAP -0,43 m. Ten zuiden van het onderzoeksgebied ligt de watergang ‘Schenk’ met een oppervlaktewaterpeil van NAP -1,34/1,40 m (zie figuur 7).
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Het werkelijke oppervlaktewaterpeil in het Haagsebos was tot 2010 gelijk aan het
boezemwaterpeil, doordat een verstopping van een duiker de doorstroom belemmerde. In 2011/2012 is een gemaal en verbeterde duiker aangelegd waarmee het
waterpeil in het Haagsebos gereguleerd kan worden tussen NAP -0,55 m en NAP
-0,70 m [14].

Figuur 7: oppervlaktewaterpeilen [20]
Grondwatermeetnet
In Bezuidenhout staan 36 peilbuizen waarin de grondwaterstand handmatig bemeten wordt, zie figuur 8. Een aantal peilbuizen van het gemeentelijke grondwatermeetnet wordt sinds 1952 bemeten.
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Figuur 8: Ligging peilbuizen Bezuidenhout [5]
In de peilbuizen die sinds de jaren ’50 bemeten worden, werd de eerste jaren
iedere maand een handmeting uitgevoerd. Later verminderde dit naar drie tot
negen metingen per jaar, verspreid over de seizoenen. Momenteel wordt in de
peilbuizen iedere zes weken een handmeting uitgevoerd (circa 9 tot 12 metingen
per jaar). De reeksen zijn, zeker vanwege de duur ervan, goed bruikbaar voor dit
onderzoek.
In het meetnet staan peilbuizen die de freatische grondwaterstand meten en peilbuizen die de stijghoogte in het wadzandpakket op een diepte van circa 10 m
onder maaiveld meten. Tussen deze lagen bevindt zich een pakket Hollandveen
welke gedeeltelijk vergraven is. Naar verwachting treden hierdoor geen (grote)
verschillen op tussen de stijghoogte in het wadzandpakket en de freatische
grondwaterstand.
Grondwaterstanden
Binnen Bezuidenhout varieert de grondwaterstand van plaats tot plaats als gevolg
van een groot aantal invloeden in het stedelijk grondwatersysteem. De gemiddelde grondwaterstand in Bezuidenhout (2009-2014) varieert van circa NAP -0,6 m
tot NAP -1,0 m. De hoogste gemiddelde grondwaterstanden komen voor aan de
Bezuidenhoutseweg en de Koningin Marialaan (NAP -0,6 m). De laagste gemiddelde grondwaterstanden zijn gemeten in het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied (Juliana van Stolberglaan/Schenkkade) en ter plaatse van de Gerard
Reijnstraat/Joan Maetsuyckerstraat [5].
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3. Trend in grondwaterstand
3.1. Algemeen
De meetgegevens van het grondwatermeetnet zijn geanalyseerd. In het onderzoeksgebied staan zeven peilbuizen die sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw
bemeten worden. Hierbij zijn ruimtelijk verspreid over het onderzoeksgebied
trends herkend. De grafiek in figuur 10 geeft drie verschillende trends weer. Er is
onderscheid gemaakt in vier gebieden, zie figuur 9:

Oranje: Constante of licht dalende grondwaterstand sinds 1956, een voorbeeld hiervan is de reeks van peilbuis CP0003 op de kruising Juliana van
Stolberglaan/Heutszstraat;

Blauw: In het noordelijke deel is de grondwaterstijging vanaf 1956 tot 1990
waargenomen. Na 1990 is de stijging afgenomen en is de grondwaterstand in
de huidige situatie constant, een voorbeeld hiervan is de reeks van peilbuis
CP0051 in de Cornelis Houtmanstraat;

Rood: stijgende trend in de grondwaterstand sinds 1956 tot heden. Meest
opvallende aan de meetreeks zijn de grote, onnatuurlijke, fluctuaties van de
grondwaterstand in de periode 1956-1968. De huidige grondwaterstand geeft
een natuurlijker verloop van de grondwaterstand weer. Een voorbeeld hiervan is de reeks van peilbuis CP0069 op de kruising Koningin Marialaan/Theresiastraat;

Groen: Van alle peilbuizen in het zuidelijke gebied zijn te weinig metingen
bekend om een trend waar te kunnen nemen.
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Figuur 9 Stijging grondwaterstanden van 1952-heden (rood), 1952 tot circa
1990 (blauw), constante grondwaterstand of dalende trend 1952 tot heden (oranje) en te weinig data (groen)

Figuur 10: Langjarige meetreeksen (kleuren corresponderen met figuur 9)
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3.2. Eerste watervoerende pakket
De stijghoogte in het eerste watervoerend pakket wordt ten westen van het onderzoeksgebied gemeten vanaf 1962. Voor 1974 was de stijghoogte daar gemiddeld circa NAP -2,3 m. Daarna is de stijghoogte tot 1990 toegenomen naar gemiddeld circa NAP -1 m. De metingen in 2013 liggen op circa NAP -0,5 m (zie
figuur 11). Vóór circa 1990 betrof het onderzoeksgebied vermoedelijk een inzijgingsgebied. Momenteel is de druk in het eerste watervoerende pakket ongeveer
gelijk aan de gemeten freatische grondwaterstanden. Er treedt nu waarschijnlijk
nagenoeg geen verticale grondwaterstroming meer op.

Figuur 11: Stijghoogte eerste watervoerend pakket circa 1 km ten westen van
Bezuidenhout (CP0096) en de freatische grondwaterstand ter plaatse van Koningin Marialaan (CP0069).
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4. Mogelijke oorzaken trends
In dit hoofdstuk worden de mogelijke oorzaken van de stijgende grondwaterstand
achtereenvolgend beschreven. Omdat de trend in meerdere peilbuizen binnen de
wijk is waargenomen, ligt de focus op mogelijke oorzaken op regionale en wijkgerichte schaal. Bij regionale invloeden moet gedacht worden aan bijvoorbeeld wijzigingen in (grondwater)onttrekkingen of klimaatveranderingen en bij wijkgerichte invloeden aan wijzigingen in verharding, drainage of vervanging van lekke
riolering.

4.1. Regionale invloeden grondwaterstand
4.1.1. Onttrekkingen eerste watervoerend pakket
Een aantal winningen in Den Haag zijn in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw
erg groot geweest, waardoor een onnatuurlijke en niet duurzame situatie was
ontstaan. Onder invloed van Rijksbeleid (het in werking treden van de Grondwaterwet) en provinciaal beleid wordt sinds de jaren '70 van de vorige eeuw anders
omgegaan met grote onttrekkingen en wordt het grondwatersysteem meer met
rust gelaten.
Hieronder worden de verschillende soorten onttrekkingen in het eerste watervoerend pakket omschreven. Een toename in stijghoogte in het eerste watervoerende pakket kan tevens een stijging van de grondwaterstand veroorzaken, zeker op
locaties waar het Basisveen (op een diepte van circa 10 m-mv) ontbreekt.
Drinkwater
In het duingebied bij Den Haag wordt grondwater onttrokken en water geïnfiltreerd ten behoeve van de drinkwaterbereiding. Het onttrekkingsgebied lag voor
1976 op een afstand van circa 3 km van Bezuidenhout (Kaswetering I). Het Bezuidenhout en het onttrekkingsgebied staan in hydraulisch contact met elkaar via
zowel het wadzandpakket als het eerste watervoerend pakket. Het is daardoor
theoretisch mogelijk dat het onttrekken van drinkwater invloed heeft op de
grondwaterstanden in het Bezuidenhout. In dat geval zal deze invloed regionaal
zichtbaar moeten zijn in de meetreeksen van het grondwatermeetnet van Den
Haag. Vanaf 1956 is de diepwaterwinning in het waterwingebied aanzienlijk verminderd in verband met de aanvang van infiltratie van aangevoerd rivierwater in
het duingebied. Daarnaast werd tot 1976 al het drinkwater onttrokken ter plaatse
van Kaswetering I. Sinds 1976 wordt zowel ter plaatse van Kaswetering I, als ter
plaatse van het verder van de stad gelegen Kaswetering II onttrokken. In Kaswetering I werd in 1970 nog zes miljoen m3 per jaar onttrokken, in 1980 was dit nog
1,5 miljoen m3 [18].

16
definitief

KP53 RAP20140603

3-6-14

Grondwateronderzoek Bezuidenhout te Den Haag

Om het herstellen (stijgen) van de grondwaterstand sinds de vermindering van de
onttrekking te beoordelen, zijn de lange meetreeksen aan de noordzijde van het
Haagse Bos beoordeeld. In een deel van de langjarige meetreeksen in Benoordenhout komt dezelfde stijgende trend voor, in een ander deel van de meetreeksen is een constante grondwaterstand of dalende grondwaterstand zichtbaar.
Gezien de relatie tussen een toename van de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket en de freatische grondwaterstand (zie figuur 11) is het aannemelijk
dat het verminderen van de drinkwateronttrekking (mede) geleid heeft tot het
herstellen van de grondwaterstand naar de natuurlijke situatie.
DSM-gist
De grootschalige onttrekking van DSM-gist (in Delft, circa zeven km ten zuiden
van het onderzoeksgebied) heeft in de periode 1960-2000 volledig gefunctioneerd
en is toegenomen in hoeveelheid onttrekking. Deze onttrekking kan daardoor in
die periode geen oorzaak zijn geweest voor een stijging van de grondwaterstand.

4.1.2. Klimaatverandering
Zeespiegelstijging
Het effect van de zeespiegelstijging op de grondwaterstand is onderzocht en beschreven in het rapport: Actualisatie grondwatermodel en scenarioberekeningen
Den Haag [1]. De uitkomsten van dit onderzoek zijn als volgt:
De gemiddelde prognose voor zeespiegelstijging is 0,25 m [1]. De stijging neemt
landinwaarts af tot verwaarloosbaar klein op een afstand van circa 2,5 km vanuit
de kustlijn” [1]. Het onderzoeksgebied bevindt zich op een afstand van circa 5 km
vanaf de kustlijn. Zeespiegelstijging is geen oorzaak van de trend.

Figuur 12: Stijging grondwaterstand bij zeespiegelstijging van 0,25 m [1]
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Toename neerslag
De cumulatieve netto neerslag over de jaren 1958 tot en met 2013 is weergegeven in figuur 14. Hierin is zichtbaar dat de netto neerslag in de afgelopen vijf jaar
(gekleurde lijnen) niet hoger is dan de netto neerslag in de jaren 1958-2009
(grijze lijnen).
Het cumulatieve effect van de zeespiegelstijging en toename van neerslag tot
2050 zijn doorgerekend in het gemeentelijk grondwatermodel (zie figuur 13).
Hieruit blijkt dat het cumulatieve effect van de zeespiegelstijging en toename van
neerslag tot 2050 in Bezuidenhout een stijging van de grondwaterstanden van
0,02-0,04 m bedraagt [1]. Dit effect verklaart niet de waargenomen stijgende
trend in het onderzoeksgebied.

Figuur 13: Effect van 7% toename van neerslag op de freatische grondwaterstand [1]
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Figuur 14: Cumulatieve neerslag 1958-2013

4.2. Locale invloeden op de grondwaterstand
4.2.1. Onttrekkingen eerste watervoerend pakket
Zoals eerder aangegeven is er door het plaatselijk ontbreken van het Basisveen in
het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied sprake van interactie tussen
het eerste watervoerende pakket en de freatische grondwaterstand. Wijzigingen
in stijghoogte in het eerste watervoerende pakket hebben hierdoor invloed op de
freatische grondwaterstand.
Gemeentelijk Energiebedrijf en andere bedrijven
Tussen 1970 en 1980 is de onttrekking ter plaatse van het Gemeentelijk Energiebedrijf gedaald van ruim 1,1 miljoen m3 naar 100.000 m3 per jaar. Mede door het
beleid van de provincie is in die tijd ook bij andere bestaande onttrekkers de hoeveelheid van de onttrekking teruggebracht [18]. Gesteld wordt dat (mede) hierdoor de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket is hersteld naar de natuurlijke situatie (zie figuur 11).
Warmte-/Koudeopslag
Er zijn 16 vergunningen voor warmte/koude -opslag (WKO) systemen verleend in
het westelijke deel van het Bezuidenhout (zie figuur 15). Bij WKO systemen wordt
warm en koel water tijdelijk opgeslagen in de bodem ten behoeve van energievoorziening. In de zomer wordt overtollige warmte in het grondwater opgeslagen.
In de winter wordt dit verwarmde grondwater onttrokken aan de grond en wordt
gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Hierdoor koelt het grondwater af en
wordt het vervolgens weer teruggebracht in de bodem. In de zomer kan dit water
weer gebruikt worden voor koeling. Bij WKO wordt grondwater dus gebruikt als
medium om door de seizoenen heen energie op te slaan.
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De systemen in Bezuidenhout betreffen open systemen: de filters staan in open
verbinding met de watervoerende pakketten. Alle systemen zijn na 1990 aangelegd (IF/Bosatlas) en kunnen vóór die tijd geen invloed hebben gehad op de
grondwaterstand. De systemen vanaf 2008 zijn allemaal in het tweede/derde
watervoerende pakket aangelegd. Er is onderzoek uitgevoerd naar de invloed op
de stijghoogte van de verschillende WKO systemen (in het eerste watervoerende
pakket). In figuur 16 is te zien dat in de winterperiode ter plaatse van de Bezuidenhoutseweg, Emmastraat, Wilhelminastraat aan de noordwestzijde een stijging
tot 0,5 m plaatsvindt in het eerste watervoerende pakket als gevolg van WKO
systemen [19]. In de zomermaanden is het patroon omgekeerd (zie figuur 17).
De WKO systemen zorgen voor grote fluctuaties van de stijghoogten in het eerste
watervoerende pakket. Deze fluctuaties zullen op locaties waar het Basisveen
ontbreekt vrijwel een directe invloed hebben op de freatische grondwaterstand.
Omdat de invloed van de WKO systemen op de grondwaterstand/stijghoogten in
de zomer in theorie omgekeerd is aan de invloed in de winter, vindt netto (per
saldo) geen stijging/daling van de grondwaterstand plaats. In de wintermaanden
kunnen op sommige locaties de freatische grondwaterstanden wel hoger zijn dan
voor de aanleg van de WKO systemen en daardoor een oorzaak zijn voor grondwateroverlast.

Figuur 15: Vergunningen onttrekkingen in Bezuidenhout (blauw is WKO, groen is
hulpwarmtecentrale, bron: provincie Zuid Holland)
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Figuur 16: Stijghoogteverschil in het eerste watervoerend pakket als gevolg van
WKO's in de winterperiode [19], deel van de grens van het onderzoeksgebied
aangegeven met zwarte lijn.

Figuur 17: Stijghoogteverschil in het eerste watervoerend pakket als gevolg van
WKO's in de zomerperiode [19], deel van de grens van het onderzoeksgebied
aangegeven met zwarte lijn.
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Bouwwerkzaamheden
Gedurende circa 15 jaar (van 1967-1982) zijn in Bezuidenhout steeds bouwplannen
in uitvoering geweest, zoals voor het Paleis van Justitie, de Utrechtsebaan, diverse
kantoorgebouwen aan de Bezuidenhoutseweg, Prins Clauslaan, Prinses Beatrixlaan
etc. [18]. Hierdoor heeft steeds op een andere locatie bronnering plaatsgevonden.
De ouderdom van de panden, als indicatie voor de periode waarin bouwactiviteiten
hebben plaatsgevonden, is weergegeven in figuur 4. Het stopzetten van alle bronneringen aan het eind van deze bouwperiode kan een stijging van het grondwater
tot gevolg hebben. Na het stopzetten van (alle) bemalingen stijgt de grondwaterstand totdat het grondwatersysteem weer in evenwicht is. In de bovenste meters,
waarin de bemaling werd uitgevoerd, komt voornamelijk goed daarlatend zand
voor. Naar verwachting duurt het (orde van grootte) enkele dagen tot hooguit weken voordat de grondwaterstand na het stopzetten van bemaling in evenwicht is.
Het is niet waarschijnlijk dat deze stopzetting van de bemalingen tot heden invloed
heeft op de grondwaterstand. De bemalingen kunnen wel de oorzaak zijn van de
dip in de grondwaterstanden tussen 1965 en 1980 (zie figuur 10).
4.2.2. Verharde oppervlakken
Indien het percentage verharde oppervlak in een wijk wijzigt, verandert hiermee
de grondwateraanvulling, dat vervolgens van invloed is op de grondwaterstand.
Volgens de gemeente Den Haag zijn er geen grote wijzigingen in het verhard
oppervlak geweest. Tevens is er geen waterdoorlatende verharding toegepast in
het onderzoeksgebied. Wijzigingen in verharding zijn geen oorzaak van de waargenomen stijgende grondwaterstanden.
4.2.3. Riolering
Indien een lekke (drainerende) riolering wordt vervangen voor een waterdichte
leiding, kan dit tot stijging van het grondwater leiden.
Ten oosten van de Laan van Nieuw Oost-Indië bevindt zich voornamelijk riolering
van vóór 1940. Ten westen van de Laan van Nieuw Oost-Indië is vrijwel alle riolering sindsdien gefaseerd vervangen. De ouderdom van de riolering varieert in het
westelijke deel van de jaren ’50 van de vorige eeuw tot 2011. In figuur 18 is een
indicatie van de ouderdom van de riolering weergegeven.
Gezien de aanlegjaren van de riolering is het mogelijk dat het gefaseerd vervangen van de riolering ten westen van de Laan van Nieuw Oost-Indië een stijging
van de grondwaterstanden heeft veroorzaakt (vervanging van 1950 tot 2011).
Ten oosten van de Laan van Nieuw Oost-Indie bevindt zich voornamelijk riolering
van voor 1940. Het vervangen van de riolering in het westelijke deel van het onderzoeksgebied kan een verklaring zijn voor de doorgaande stijging van de
grondwaterstand in het westelijke gebied. Het voorkomen van lekke riolering kan
de stabilisatie van de grondwaterstand in het noordoostelijke deel van het gebied
en zelfs een lichte daling in het oostelijke deel verklaren. In figuur 19 is weergegeven hoe het vervangen van een lek riool van invloed kan zijn op de grondwaterstand.
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Figuur 18: Indicatie ouderdom riolering [6]
Bij toekomstige rioolvervanging (in het oostelijke deel van Bezuidenhout) dient
rekening gehouden te worden met de mogelijke stijging die optreedt, indien de
huidige riolering lekkage vertoont.
Maaiveld
Grondwaterstand na
vervanging lek riool

Grondwaterstand voor
vervanging lek riool

Figuur 19: Schematische doorsnede; mogelijk effect vervangen (middelste) lekke rioolbuis op grondwaterstand
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4.2.4. Drainage
Achterstallig onderhoud aan drainage kan resulteren in verstopping en daardoor
een stijging van de grondwaterstand veroorzaken.
In de Joan Maetsuyckerstraat, Rijklof van Goensstraat en de Gerard Reijnstraat is
in 1989 drainage aangelegd welke wordt onderbemalen. De bemaling (bij kruising
Joan Maetsuijckerstraat/Theresiastraat) bedraagt 105 m3/dag, wat ongeveer
overeenkomt met de totale hoeveelheid neerslag dat op het gebied valt. Er wordt
dus geen grondwater uit de omgeving onttrokken. In de rest van het gebied is
geen drainage aanwezig. Eventueel achterstallig onderhoud, waardoor drainage
kan dichtslibben, kan alleen effect hebben op de grondwaterstanden in de omgeving Joan Maetsuyckerstraat.

Figuur 20: Ligging drainage (rood gestippeld)
Ter plaatse van de drie wegen waar drainage is aangelegd, is de stijgende trend
van het grondwater niet zichtbaar sinds de aanleg van de drainage. De aanleg
van de drainage (in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied) is een oorzaak
voor het stabiliseren van de grondwaterstanden ter plaatse.

4.3. Deelconclusie
Samenvattend effect grootste onttrekkingen
In onderstaande tabel is de orde van grootte van de grootste onttrekkingen
(DSM-gist, drinkwater, Energiebedrijf en Utrechtsebaan) in de tijd aangegeven.
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Tabel 1: Grote onttrekkingen eerste watervoerende pakket [21] en [18]
Datum

DSM-gist

drinkwater

Energiebedrijf

Utrechtsebaan

(mln. m3/jaar)

(mln. m3/jaar)

(mln.

(mln.

m3/jaar)

m3/jaar)

1940-1950

?

10

0,5

-

1952

?

12

?

-

1955

?

14

?

-

1960

13,5

7

0,8

-

1967

13,5

5,2

0,8

-

1968

13,5

3,5

1,5

-

1970

13,5

5

1,1

-

1972

13,5

3,7

0,9

3,2

1973

13,5

2,4

0,8

2,0

1978

13,5

2,5

0,5

-

1980

13,5

2,6

0,1

-

? tot 2005

12,3/10

?

Waarschijnlijke oorzaken voor het optreden van stijgende trends van de grondwaterstanden zijn:

vermindering en verplaatsing van de drinkwateronttrekkingen door de tijd;

door het beleid van de provincie zijn de industriële onttrekkingen van grondwater verminderd tussen 1970 en 1980;

het vervangen van lekke riolering in het westelijke deel van het onderzoeksgebied.
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5. Maatregelen
5.1. Gemeentelijk grondwaterbeleid
Ten aanzien van maatregelen is het van belang of de grondwaterstand (op termijn) stijgt tot boven het grondwaterstreefpeil.
Met de grondwaternota 2004 heeft Den Haag als een van de eerste gemeenten in
Nederland invulling gegeven aan het grondwaterbeleid. De Grondwaternota, “Verkenning van kansen en bedreigingen van het stedelijk grondwater”, maart 2004
geeft aan hoe de gemeente om wil gaan met de aanpak van grondwateroverlast.
De gemeente is bereid om in de openbare ruimte maatregelen te treffen als het
grondwaterpeil structureel stijgt tot minder dan 0,7 m onder het straatniveau en
dit leidt tot overlast [12]. Dit gemeentelijke streefpeil is geënt op een voldoende
lage grondwaterstand ten opzichte van kruipruimtes met een gangbare diepte van
circa 0,5 m. Het streefpeil is niet geënt op het droog houden van ondergrondse
(kelder)constructies. Het grondwaterbeleid is vastgelegd in het verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) van de gemeente Den Haag [12]. Hierin zijn de volgende uitgangspunten voor het grondwaterbeleid opgenomen:
1. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de feitelijke beheersing van de
grondwaterstand, maar heeft volgens de Waterwet wel een zorgplicht om
overtollig grondwater te ontvangen en af te voeren;
2. Voor de acceptabele ontwateringsdiepte wordt uitgegaan van 0,7 m beneden
gemiddeld straatpeil;
3. De gemeente neemt het initiatief om geconstateerde problemen in relatie tot
de grondwaterstand te onderzoeken, met name indien de acceptabele ontwateringsdiepte in de openbare ruimte structureel te gering is en deze aanleiding geeft tot grondwateroverlast;
4. De eigenaar/bewoner is verantwoordelijk voor het treffen van voorzieningen
op eigen terrein en draagt de kosten hiervan;
5. De gemeente heeft de plicht om in overlastsituaties grondwater afkomstig
van particuliere percelen te ontvangen en op verantwoorde wijze af te voeren.
Interpretatie grondwatersituatie
De grondwaterstand ten opzichte van het maaiveldniveau wordt de ontwateringsdiepte genoemd. De ontwateringsdieptes variëren op openbaar terrein bij hoge
grondwaterstanden van circa 0,7 m tot circa 1,5 m volgens de metingen van het
grondwatermeetnet [5]. In het grondwatermodel [1] is aangegeven dat de kleinste ontwateringsdieptes in bebouwd gebied voorkomen nabij de kruising Laan van
Nieuw Oost-Indië en Bezuidenhoutseweg (0,7 - 1,0 m) en de grootste ontwateringsdieptes in de zuidelijke helft van het onderzoeksgebied (1,5 - 2,0 m), zie
figuur 22. Ter plaatse van de Utrechtsebaan en het spoor komen kleinere ontwateringsdieptes voor. In de huidige situatie zijn conform het grondwaterbeleid van
de gemeente Den Haag in het bebouwde omgeving geen maatregelen nodig om
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de grondwaterstand op openbaar terrein te beheersen. In figuur 21 is een langjarige meetreeks met stijgende trend weergegeven in combinatie met de gewenste
minimale ontwatering (streefpeil) van 0,7 m onder het maaiveld. Hierin is zichtbaar dat het streefpeil ondanks de stijgende trend niet wordt overschreden.

Figuur 21: Gemeten grondwaterstand 1956 tot 2012, Theresiastraat/Koningin
Marialaan, vergeleken met het maaiveld en het grondwaterstreefpeil van 0,7 mmv voor het openbare gebied

27
KP53 RAP20140603

3-6-14

definitief

Grondwateronderzoek Bezuidenhout te Den Haag

Figuur 22: Ontwateringsdieptes natte periode met in rood de grens van het onderzoeksgebied [1]

5.2. Maatregelen grondwaterbeheersing
5.2.1. Openbaar terrein
Omdat de ontwateringsdieptes voldoen aan de toetsingscriteria, is het conform
het gemeentelijk beleid niet doelmatig om op korte termijn maatregelen in de
openbare weg uit te voeren. Zodra er groot onderhoud (renovatie wegverharding,
rioolvervanging) op de uitvoeringsplanning komt te staan, wordt geadviseerd de
mogelijkheden voor het verbeteren van de ontwateringsituatie nader te beoordelen. Dit kan worden gedaan door een kosten/batenanalyse van grondwatermaatregelen uit te voeren.
De kosten/batenanalyse heeft betrekking op:

het effect van de maatregelen in de openbare ruimte op eventuele vochtoverlast in verblijfruimtes, bij een verantwoord drainageniveau in de openbare ruimte (zonder dat dit tot bijvoorbeeld maaivelddalingen en/of funderingschade leidt).

de aanleg- en beheerkosten van maatregelen in de openbare ruimte ten opzichte van de mate van vochtoverlast in verblijfruimtes.
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Indien de grondwaterstand boven het streefpeil in het beleid stijgt, of dreigt te
stijgen, veranderen de uitgangspunten. Zodra wordt waargenomen dat de grondwaterstand binnen circa een jaar boven het streefpeil zal stijgen, wordt geadviseerd om een kosten/batenanalyse van te treffen maatregelen uit te voeren en te
motiveren waarom wel/geen maatregelen worden getroffen, ook als er geen groot
onderhoud op de planning staat.
Invloed van maatregelen
Met de beperkte detailkennis die op dit moment bekend is, wordt voorzichtig ingegaan op de invloed van maatregelen in de openbare ruimte op de grondwaterstanden ter hoogte van de woningen. De invloed van maatregelen hangt voornamelijk samen met de aan- of afwezigheid van slecht doorlatende veenlagen.
Indien de grondwaterstand op openbaar terrein wordt verlaagd en de veenlaag op
particulier terrein niet is vergraven is de invloed van de verlaging beperkt. Dit
komt doordat de veenlaag slecht doorlatend is en daardoor weinig grondwater
doorlaat.

Figuur 23: Schematische dwarsdoorsnede grondwatersituatie, invloed drainage
op openbaar terrein. (1) Indien veen onder woning is vergraven, heeft aanleg van
drainage wel invloed op de grondwaterstand. (2) Indien veen onder woning niet is
vergraven, heeft de aanleg van drainage geen invloed op de grondwaterstand.
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De voorkomende veenlagen zijn zettinggevoelig. Het te ver verlagen van de
grondwaterstand kan daardoor voor zakkingen van het maaiveld en panden zorgen en beïnvloedt daarmee de omgeving negatief.
Om zettingen te voorkomen kan de grondwaterstand tot een verantwoord niveau
(boven de veenlaag) worden verlaagd op openbaar terrein. Deze verlaging heeft
bij aanwezigheid van veenlagen op particulier terrein niet het gewenste effect op
de grondwaterstand op particulier terrein (zie figuur 23).
Indien de veenlaag ter hoogte van de funderingspalen en de kruipruimte is vergraven kan er hydraulisch contact bestaan tussen de kruipruimte en de zandlaag
onder het veen. Als dit het geval is kan het verlagen van de grondwaterstand op
openbaar terrein wel de gewenste verlaging op particulier terrein bereiken. Deze
verlaging vergroot echter ook het risico op droogstand van houten paalfunderingen met bijbehorende schade aan bebouwing.
5.2.2. Particulier terrein: kruipruimtes
De bebouwing in het Bezuidenhout is op basis van de ouderdom (overwegend
rond de 2e wereldoorlog) kwetsbaar voor hoge grondwaterstanden. Indien kruipruimtes langdurig (weken tot maanden) vochtig blijven en de constructievloeren
niet dampdicht zijn, bestaat op termijn kans op het ontstaan van constructieve
schade en vochtoverlast in verblijfruimtes. Een langdurig natte kruipruimte kan
ontstaan door ondermeer een hoge grondwaterstand, toestroom van bijvoorbeeld
water uit defecte leidingen, toestroom van hemelwater, of het verzakken van de
kruipruimtebodem. Ook kan vochtoverlast optreden door optrekkend vocht naar
muren via de funderingen. De perceeleigenaar is conform landelijke wetgeving
verantwoordelijk voor het wel of niet treffen van maatregelen op eigen terrein.
Op locaties waar een dekkende veenlaag in de ondiepe ondergrond voorkomt, is
de invloedsfeer van maatregelen op openbaar terrein klein. Op die locaties zijn
daarom maatregelen direct bij de bebouwing nodig, op particulier terrein.
De eigenaar/bewoner is verantwoordelijk voor het treffen van voorzieningen op
eigen terrein en draagt de kosten hiervan [12]. Maatregelen die bewoners zelf
kunnen treffen tegen grondwateroverlast in kruipruimtes zijn:

Bouwkundige maatregelen. Voorbeelden zijn: het vervangen van houten
constructievloeren voor betonvloeren, het ophogen en isoleren van de kruipruimtebodem, injecteren bouwmuren, doorvoeren kabels en leidingen afdichten, ventilatie verbeteren. In tabel 2 zijn meerdere voorbeelden opgenomen.
Bouwkundige maatregelen zijn erop gericht de woningen zo aan te passen
dat grondwater niet langer de constructie of de leefbaarheid in verblijfsruimten kan aantasten. Bouwkundige maatregelen zijn robuust en duurzaam.

De aanleg van horizontale drainage, om de grondwaterstandstijging na buien
te beperken. Bij de aanleg van drainage op particulier terrein dient rekening
gehouden te worden met het risico op te lage grondwaterstanden met mogelijke zettingen als gevolg. Er bestaat zowel een risico op zakkingen van het
eigen pand als voor naastgelegen panden.
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Er is maatwerk nodig om te bepalen welke maatregel de beste oplossing biedt
tegen vochtoverlast.
5.2.3. Particulier terrein: kelders
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 behorende bouwkundige staat
te houden. Wateroverlast in kelders wordt derhalve veroorzaakt doordat de
bouwkundige staat van de kelders (niet waterdicht) niet past bij de functie (een
woonruimte of een ruimte voor opslag die waterdicht hoort te zijn). Voor de lange
termijn zijn bouwkundige maatregelen (het waterdicht maken van de kelder) de
duurzaamste oplossing, omdat er dan geen afhankelijkheid is van een bepaalde
grondwaterstand. De grondwaterstand kan dan ‘natuurlijk’ fluctueren zonder dat
dit tot wateroverlast in de panden hoeft te leiden. Lekkende kelders kunnen waterdicht gemaakt worden door bijvoorbeeld injectie in/impregneren van de muren.
De aanleg van drainage, ten behoeve van het droog houden van kelders, wordt
als een niet duurzame oplossing beschouwd. In veel gevallen is een grondwaterstandverlaging tot onder de keldervloer onverantwoord ten aanzien van zettingen
en schade aan bebouwing. Bovendien kan ook bij een lage grondwaterstand wateroverlast optreden, als gevolg van infiltrerend hemelwater.
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Tabel 2: Overzicht maatregelen en effectiviteit van bouwkundige maatregelen
(bron stichting Rioned)
Maatregel

Wanneer

Materiaal

Vochtremmende

Verondiepen kruip-

-Permanent grondwa-

Geëxpandeerde kleikor-

Matig

ruimtebodem

ter in kruipruimte

rels

-Kruipruimtebodem

Schelpen

Onduidelijk*

>70 cm beneden bo-

PE-vlokken

Zeer goed

venzijde vloerpeil

Thermochips

Goed

Afsluiten kruip-

-Niet permanent

Schuimbeton

Onvoldoende

ruimtebodem

grondwater in kruip-

Dampremmende folie

Zeer goed, mits

werking

ruimte

zorgvuldig aangebracht

Systemen tegen

-Vochtoverlast op be-

In-situ gespoten isola-

onderkant begane

gane grondvloer

tieschuim

grondvloer

-Vochtige kruipruimte-

Thermische isolatie

bodem

(reflecterende folies,

-Incidenteel grondwa-

isolatiedekens of pla-

ter in kruipruimte

ten)
Thermische isolatie in

Goed
Onvoldoende

Zeer goed

combinatie met bodemfolie
Onderbreken

-Vochtplekken onder

Mechanische maatrege-

vochttransport

langs muur

len

door muur

-Zoutuitbloei op muur
-Loslatend pleisterwerk

Zeer goed

Chemische maatrege-

Goed, mits zorg-

len, poriënvullend

vuldig aangebracht

Chemische maatrege-

Matig

len, waterafstotend
*Over de levensduur van de schelpen bestaat onduidelijkheid.
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6. Samenvattende conclusies
Door verschillende bewoners is bij de gemeente melding gedaan van grondwateroverlast. Het optreden van de overlast is mogelijk het gevolg van stijgende
grondwaterstand. Het doel van dit onderzoek is om in het kader van de grondwaterzorgplicht de mogelijke oorzaken van voorkomende trends in grondwaterstanden in Bezuidenhout te benoemen en een rapportage op te stellen waarmee de
gemeente Den Haag onderbouwd met de bewoners kan communiceren. Er is een
eerste scan uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken van wateroverlast. Tevens is
op hoofdlijnen gekeken of er oorzaken nader onderzocht of uitgesloten kunnen
worden. De uitkomsten dienen te worden beschouwd als een hypothese.

6.1. Huidige situatie
De huidige grondwatersituatie voldoet aan het gemeentelijke streefpeil voor de
ontwateringsdiepte op het openbare terrein (minimaal 0,7 m). In de huidige situatie zijn conform het grondwaterbeleid van de gemeente Den Haag in de bebouwde omgeving geen maatregelen nodig om de grondwaterstand op openbaar
terrein te beheersen.
De panden in Bezuidenhout zijn veelal oud en schadegevoelig. Water in kruipruimtes kan leiden tot nadelige gevolgen in de verblijfruimtes.

6.2. Trend stijgende grondwaterstand
Er zijn trends waargenomen in de grondwatermeetreeksen. Deze trends zijn
ruimtelijk verspreid. Langs het Haagse Bos/Bezuidenhoutseweg is een mogelijke
stijging van de grondwaterstanden tussen 1950 en 1990 waargenomen. In het
noordelijke deel is een lichte grondwaterstijging zichtbaar die na 1990 is afgenomen. De grondwaterstand is hier in de huidige situatie constant. In het oostelijke
deel is de grondwaterstand sinds 1990 constant of vertoont een dalende trend. In
het zuidelijke gebied zijn te weinig metingen bekend om een trend waar te kunnen nemen. In het noordwestelijke gebied is er sprake van grondwaterstijging
tussen 1952 en heden. Meest opvallend in dit gebied is de grote fluctuatie in de
grondwaterstand in de periode 1956 tot 1968. Deze onnatuurlijke fluctuatie wordt
in de huidige situatie niet meer gemeten.
Een combinatie van invloeden in het eerste watervoerende pakket en directe invloeden op de freatische grondwaterstand kunnen vermoedelijk de verschillende
trends in het freatische grondwater verklaren.
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De onderzochte en vermoedelijke invloeden op de stijghoogtes in het eerste watervoerende pakket zijn; wijzigingen in drinkwateronttrekking, vermindering van
overige onttrekkingen. De onderzochte en vermoedelijke locale invloeden op de
grondwaterstand zijn; bemalingen tijdens de bouw van verschillende kantoren en
de Utrechtsebaan, de aanleg van drainage (zeer locaal) en vermoedelijk het voorkomen/vervangen van lekke riolering.
Trend tot 1990
In de jaren ’50 en ’60 zorgden verschillende grote grondwateronttrekkingen voor
onnatuurlijk lage grondwaterstanden. Een afname van zowel drinkwateronttrekkingen als locale onttrekkingen (o.a. Gemeentelijk Energiebedrijf) uit het eerste
watervoerende pakket zorgen voor een langjarige toename sinds 1970/1980 van
de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket. De toenemende stijghoogte in
het eerste watervoerende pakket veroorzaakt plaatselijk een stijging van de freatische grondwaterstand door het locaal ontbreken van de Basisveenlaag in het
noordwestelijke deel van Bezuidenhout.
De grondwaterstand in het westelijke deel van het gebied stond tevens achtereenvolgend onder invloed van bemalingen bij nieuwbouw van verschillende kantoren en de Utrechtsebaan na de tweede wereldoorlog tot circa 1975. Vermoedelijk als gevolg van het uitzetten van deze bemalingen is de grondwaterstand gestegen/hersteld naar het oorspronkelijke niveau.
In het zuidoostelijke deel van Bezuidenhout is geen dalende of stijgende trend
waargenomen. Er lijkt in dit gebied geen sprake van interactie tussen het eerste
watervoerende pakket en het freatische grondwater, aangezien er geen invloed
van wijzigingen in regionale drinkwateronttrekkingen zichtbaar zijn in de meetreeksen. Dit wordt bevestigd door de beschikbare boorbeschrijvingen van het
Dinoloket van TNO.
Trend sinds 1990
De WKO systemen zorgen in de huidige situatie (sinds 1990) voor grote fluctuaties van de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket aan de noordwestzijde
van het onderzoeksgebied, zie figuren 16 en 17. Het dient nader onderzocht te
worden of de stijgende trend van het grondwater in het noordwestelijke deel van
het onderzoeksgebied hiermee samenhangt.
In het noordoostelijke deel is plaatselijk drainage aangelegd in 1988 en het gebied valt buiten de invloedsfeer van de WKO systemen [20]. Het is tevens mogelijk dat de oude riolering drainerend werkt, waardoor de grondwaterstanden niet
verder stijgen. Dit zijn mogelijke oorzaken voor het feit dat de grondwaterstand
in het noordoostelijke deel van het gebied sinds circa 1990 niet verder stijgt.
De grondwaterstand in het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied is vrij
constant. Er is mogelijk sprake van afwatering, door bijvoorbeeld het voorkomen
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van lekke riolering. Het gebied is daarnaast verder verwijderd van de WKO systemen, waardoor deze systemen niet van invloed zijn op de grondwaterstand.

6.3. Mogelijke maatregelen tegen grondwateroverlast
6.3.1. Openbaar terrein
Omdat de gemeten grondwaterstanden lager zijn dan de in het beleid opgenomen
streefpeil van 0,7 m onder het maaiveld, zijn conform het beleid op dit moment
technische maatregelen in de openbare ruimte niet aan de orde. In de toekomst
kan worden overwogen eventuele maatregelen te laten meeliften bij andere
werkzaamheden in de openbare ruimte.
Het advies is om bij het volgende groot onderhoud in de openbare ruimte (wegvervanging, rioolvervanging) te beoordelen of gelijktijdige aanleg van drainage
doelmatig is. Dit hangt ondermeer af van het effect van drainage op openbaar
terrein op de grondwaterstand op particulier terrein.
Het verlagen van de grondwaterstand (door aanleg van drainage) brengt een
risico op zettingen met zich mee, doordat er zettingsgevoelige lagen (Hollandveen) in de ondiepe ondergrond voorkomen en (naar verwachting) op geringe
diepte houten paalfunderingen. Daarnaast is de verwachting dat de aanleg van
drainage op openbaar terrein niet de gewenste invloedsfeer heeft op de grondwaterstand bij woningen, door het voorkomen van de slecht doorlatende laag. Om te
beoordelen of het zin heeft (doelmatig is) om een drainagesysteem in de openbare ruimte aan te leggen, dient de bodemopbouw op particulier terrein gedetailleerd in beeld te worden gebracht.
6.3.2. Particulier terrein
Bewoners hebben de mogelijkheid om waterhuishoudkundige of bouwkundige
maatregelen te treffen. Het treffen van bouwkundige maatregelen heeft de voorkeur omdat hierbij minder risico’s voor de omgeving en het pand (zettingen) optreden. Bovendien zijn bouwkundige maatregelen robuust. Ook zijn bouwkundige
maatregelen duurzaam ten aanzien van het watersysteem, omdat geen grondwater afgevoerd hoeft te worden. Van oorspong is Bezuidenhout een drassig gebied
ingesloten tussen de droge strandwallen. De bebouwing wordt middels bouwkundige maatregelen zoveel mogelijk aangepast aan de “natuurlijke” omstandigheden met hoge grondwaterstanden.
Waterhuishoudkundige maatregelen
Het verlagen van de grondwaterstand op particulier terrein (door middel van
drainage) kan een doelmatige oplossing zijn om wateroverlast te voorkomen/verminderen in de tuinen en kruipruimtes. Door de diepe ligging van kelders
is drainage geen oplossing om grondwateroverlast in kelders te voorkomen. Bij de
aanleg van drainage op particulier terrein dient rekening gehouden te worden met
het risico op te lage grondwaterstanden met mogelijke zettingen als gevolg. Dit
risico bestaat zowel voor het eigen pand als voor naastgelegen panden.
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De gemeente heeft een zorgplicht om overtollig grondwater te ontvangen en af te
voeren, indien gekozen wordt voor een afwateringssysteem op particulier terrein.
Bouwkundige maatregelen
Het uitvoeren van bouwkundige maatregelen kan een doelmatige oplossing zijn
om wateroverlast te verminderen/voorkomen. Afhankelijk van de locatie van de
overlast kunnen de volgende bouwtechnische maatregelen worden getroffen:

het dampdicht maken van de begane grondvloer;

het injecteren van bouwmuren om optrekkend vocht tegen te gaan;

het waterdicht maken van kelders;

aanpassingen aan de kruipruimte om de luchtvochtigheid te verminderen.
De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor het wel of niet treffen van maatregelen op eigen terrein.
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7. Aanbevelingen
Omdat de ontwateringsdieptes voldoen aan het streefpeil is het voor de gemeente
niet nodig om direct technische maatregelen te treffen. Aanbevolen wordt wel om
een (maatschappelijke) kosten/batenanalyse uit te voeren voor het treffen van
maatregelen op openbaar terrein, in combinatie met voorgenomen werken in de
openbare ruimte. Zodra er groot onderhoud gepland staat kan dan worden beoordeeld wat de gewenste maatregelen zijn en of deze efficiënt zijn.
Het is van belang om duidelijk met bewoners te communiceren over de
(grond)watersituatie. Via de gemeentelijke website van de gemeente kunnen
bewoners op de hoogte gesteld worden van hun eigen verantwoordelijkheden en
de mogelijke maatregelen die bewoners zelf kunnen treffen. Via de website kan
aan de bewoners geadviseerd worden om zelf maatregelen te treffen wanneer er
water in kruipruimtes staat van vooroorlogse bebouwing.
Aanbevolen wordt om het gemeentelijke grondwatermodel in te zetten om diverse
oorzaken voor trends in de grondwaterstand te kunnen uitsluiten of bevestigen.
Aanbevolen wordt om het grondwatermodel in te zetten om het debiet te bepalen
behorende bij een stijging van circa 1 m in het eerste watervoerend pakket. Vervolgens kan worden beoordeeld welke invloeden/oorzaken passen bij een dergelijk debiet.
Geadviseerd wordt om de invloed van WKO systemen (onttrekkingen en infiltraties) op de grondwaterstand nader te onderzoeken. Onderdeel van dit onderzoek
bestaat uit monitoring van de grondwaterstand en stijghoogte nabij een WKO
systeem.
Tot slot wordt aanbevolen om de ontwikkeling van de grondwaterstand blijvend te
meten en te beoordelen ten opzichte van het gemeentelijke streefpeil. Indien een
overschrijding van het ontwatering streefpeil wordt voorzien, wordt aanbevolen
om de situatie verder te analyseren.
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