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SAMENVATTING
Aanleiding
In januari 2017 werd het project “Goed gefundeerd!” afgerond. Dit project richtte zich op
het aanpakken van funderingsproblemen in een deel van de Bloemen- en Gravenbuurt.
Lopende dit project zijn in de gehele Bloemenbuurt drainage-infiltratieleidingen (DIleidingen) aangelegd.
In het vigerend beleid, het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016-2020, is “het peil van het
oppervlaktewater richtinggevend voor de gewenste grondwaterstand”. In de Bloemenbuurt
is het streefpeil van het oppervlaktewater NAP -2,85 m.
Vanwege grootschalige droogval van funderingshout namen de bewoners van de Bloemenen Gravenbuurt in 2017 het initiatief tot “Grondwater op Peil”. Het initiatief richtte zich op
het versneld aanvoeren van oppervlaktewater en het voorkomen van droogval van
funderingshout door het opzetten van het waterpeil van DI-leidingen met een pomp.
Op verzoek van de gemeenteraad overlegde wethouder Eerdmans in september 2017 met
bewonersgroepen uit Hillegersberg. De bewoners stelden in de Bloemenbuurt een pilot
voor met een grondwaterstand van minimaal vijf tot tien centimeter boven het hoogste
funderingshout. De wethouder ging akkoord met het voorstel van bewoners.
In november 2018 werd het uitvoeringsplan van de pilot uitgebracht. In dit plan wordt het
waterpeil in de DI-leidingen met twee stappen van elk vijf centimeter opgezet. Het doel van
de pilot is het analyseren van de verhoging van de grondwaterstand door het opzetten van
het waterpeil in de DI-leidingen. Burgers worden betrokken bij de uitvoering van de pilot.
Nul- en pompperiode
In de hele pilotperiode waren de DI-leidingen niet verbonden met het oppervlaktewater.
Het gedrag van het grondwater in de nulperiode is het uitgangspunt voor het in beeld
brengen van de verandering van de grondwaterstand in de pompperiode.
De nulperiode loopt van november 2017 tot en met oktober 2018, de pompperiode van
november 2018 tot en met december 2019. Het zomerhalfjaar van 2018 was erg droog, het
zomerhalfjaar van 2019 was droog. Het weer in de nul- en pompperiode is geschikt om de
verandering van de grondwaterstand door infiltratie van oppervlaktewater te analyseren.
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Resultaten en conclusies
In de Bloemenbuurt hebben 90 van de 555 panden funderingshout hoger dan NAP -3,0 m,
dat is 16%. Het hoogste funderingshout ligt om en nabij NAP -2,85 m.
In de nulperiode stond de grondwaterstand gedurende negen maanden boven NAP -2,85 m
en gedurende drie maanden er onder. De grondwaterstand daalde tot NAP -3,0 m. Bij
ongeveer 90 panden was sprake van droogval van het bovenste funderingshout.
In het ontwerp van het gemaal is de waterbehoefte van verdamping en inzijging goed
ingeschat. Met het gemaal kan het waterpeil in de DI-leidingen naar wens worden opgezet.
De metingen van de grondwaterstand tonen aan dat met pomp en DI-leidingen de
grondwaterstand kan worden verhoogd, ook in de droge zomer van 2019.
Dit wordt geïllustreerd door onderstaande figuur. Deze figuur geeft het verloop van de
grondwaterstand van karakteristieke peilbuizen in de Bloemenbuurt en van drie peilbuizen
in aangrenzende buurten.
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In de droge zomer van 2019 was er nauwelijks of geen droogval van funderingshout, dit
met uitzondering van plaatsen waar grondwater werd onttrokken of gedraineerd.
In de droge zomer van 2019 stond de grondwaterstand op meerdere plaatsen tot om en
nabij tien centimeter lager dan het peil in de DI-leidingen. Tegelijkertijd waren er in het
gebied ook plaatsen waar de grondwaterstand nauwelijks afwijkt van het peil in de DIleidingen.
Als particuliere onttrekkingen beëindigd worden en enkele oude grondwater drainerende
riolen vervangen worden, zal de grondwaterstand nivelleren en minder uitzakken.
De belangrijkste aanbevelingen zijn:
1) De infiltratie van oppervlaktewater met pomp en DI-leidingen optimaliseren door
het zoveel mogelijk constant houden van de draaiuren van de pomp/beter afregelen
van het aan- en afslaan van de pomp;
2) Zo spoedig mogelijk grondwater drainerende riolen vervangen en illegale
onttrekkingen van grondwater beëindigen;
3) Nader onderzoeken: het verschil tussen het peil in de DI-leidingen en de
grondwaterstand en het verschil tussen het aanslagpeil in de CPRW-meetput en de
DI-leidingen;
4) Het bevorderen van het afkoppelen van hemelwater van bestaande bebouwing.
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VERKLARING VAN VAKTERMEN
Aanslagpeil CPRW. Het aanslagpeil CPRW is het waterpeil waarop de pomp van het gemaal
aangestuurd door de sensoren in CPRW- drainput aan de Akkerwindestraat aanslaat.
Aanslagpeil DI-leidingen. Het aanslagpeil van de DI-leidingen is het peil in de DI-leidingen
waarbij de pomp aanslaat. In de drainputten 1, 3 en 5 is het peil van de DI-leiding continu
gemeten. Hiermede kan het aanslagpeil bepaald worden. Het verschil tussen het
aanslagpeil van de drainputten 1, 3 en 5 is in de orde van grootte van de meetfout.
Berging coëfficiënt. De berging coëfficiënt van freatisch grondwater is gelijk aan de
porositeit van de bodem verminderd met de hoeveelheid water die de bodem tegen de
werking van de zwaartekracht vasthoudt.
Bodemdaling. Voor bebouwing was de Bloemenbuurt veenweidegebied (weide op
veengrond). Door verlaging van het polderpeil klonk de veengrond als gevolg van
verdroging en oxidatie in. Na bebouwing is, met name in het openbaar gebied, sprake van
zetting veroorzaakt door belasting met ophoogmateriaal waardoor de bodem
samengedrukt wordt.
C-waarde. C-waarde of verticale weerstand is de weerstand die een slecht doorlatende
laag (klei- en veenlagen) biedt tegen verticale stroming van grondwater.
Dimensionering. Het berekenen en ontwerpen.
Diver. Een diver (diver waterlevel recorder) is een compact instrument voor het
automatisch meten en opslaan van grondwaterstanden. In de pilot zijn divers gebruikt in
drainputten. Deze divers moeten handmatig worden opgehaald. Vervolgens kunnen de
data afgelezen worden.
Doorlaatvermogen. Het doorlaatvermogen (kD) is het product van doorlatendheid (k) en de
dikte van dezelfde laag (D).
Doorlatendheid. De doorlatendheid is een maat voor het gemak waarmee water door een
poreus medium kan stromen. In formules wordt de doorlatendheid meestal weergegeven
met de letter K, en staat daarom ook informeel bekend als de K-waarde van het materiaal.
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Freatisch grondwater. Freatisch grondwater is water dat je ziet als je een gat/putje graaft.
Het freatische grondwater bevindt zich in de ondiepe bodemlagen. In de Bloemenbuurt zijn
deze lagen enkele meters dik, bestaan overwegend uit ophoogmateriaal en zijn beter
doorlatend dan de onderliggende klei- en veenlagen.
Gemaal. Een gemaal is een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te
brengen. Het brengt of houdt water in een gebied op een bepaald peil. Het gemaal in de
Bloemenbuurt bestaat onder meer uit inlaat, pomp en persleiding. De persleiding mondt
uit in een ontvangput. De ontvangput is verbonden met de CPRW-drainput.
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het GRP is het document waarin een gemeente een
aantal zaken vastlegt omtrent het beheer van de riolering. Sinds de invoering van de Wet
gemeentelijke watertaken moet het GRP ook ingaan op het beheer van grondwater en
hemelwater, dit wordt ook wel het verbrede GRP genoemd.
Grondwaterstandfluctuatie. Het stijgen en dalen van de grondwaterstand. De
grondwaterstand varieert met de seizoenen, in de winter staat de grondwaterstand in het
algemeen hoog en in de zomer laag. Soms wordt de term grondwaterstandfluctuatie in
kwantitatieve zin gebruikt als het verschil tussen gemiddeld hoogste grondwaterstand
(GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG).
Intreeweerstand en uittreeweerstand. Intree – en uittreeweerstand treden op, als een
vloeistof een buis of kanaal in-respectievelijk uitstroomt. De weerstand is o.a. afhankelijk
van de stroomsnelheid.
Inzijging. Inzijging of infiltratie, neerwaarts gerichte grondwaterstroming. Grondwater
stroomt vanuit het ondiep freatische pakket naar het diepe watervoerend pakket.
Loggers. In de pilot is de grondwaterstand in een aantal peilbuizen continu gemeten met
loggers. Deze metingen zijn online beschikbaar.
Maaiveld. Maaiveld is de aanduiding voor de bovenkant van de grond. De hoogte wordt in
meters t.o.v. het NAP aangegeven.
Neerslagtekort. Het doorlopend potentieel neerslagoverschot wordt verkregen door het
verschil te berekenen tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende
referentiegewasverdamping. Dit verschil wordt dagelijks gesommeerd in het zomerhalfjaar,

Evaluatie Pilot Bloemenbuurt

Datum

Pagina

25-2-2021

9 van 78

het tijdvak van 1 april tot en met 30 september. Een negatief getal geeft een tekort aan,
een positief getal een overschot.
Nulperiode. Het doel van het onderzoek in de nulperiode is het bepalen van de
grondwatersituatie voor de start van een project (hier de infiltratie). In een ideale
geohydrologische situatie duurt een nulperiode minimaal 1 jaar zodat de seizoensinvloeden
zichtbaar zijn.
Ontwerp-infiltratiepeilen. In het uitvoeringsplan is afgesproken om het infiltratiepeil DIleidingen op te zetten van NAP -2,85 m tot NAP -2,80 m en vervolgens tot NAP -2,75 m.
Deze peilen worden de ontwerp- infiltratiepeilen genoemd.
Peil DI-leiding. In de drainputten 1, 3 en 5 is het peil in de DI-leiding continu gemeten met
divers. Het peil in de drainputten 1 t/m 6 is handmatig gemeten, dit zijn zogenaamde
momentane metingen.
Petgat. Een langgerekte strook waar het veen werd uitgebaggerd, naast de ribben of
legakkers waar het veen te drogen werd gelegd. Petgaten worden ook wel trekgaten
genoemd.
Pilot. Een pilot is een proefproject.
Porositeit. Het grondwater bevindt zich in poriën in de grond. Het poriëngehalte wordt
uitgedrukt als een percentage van het totale volume. De porositeit wordt gedefinieerd als
het volume van de poriën gedeeld door het totale volume van de grond.
Superpositie beginsel. Het superpositie beginsel geldt voor alle lineaire systemen. Hydro
geologisch betekent het dat het effect van twee of meer hydrologische ingrepen de som is
van de afzonderlijke ingrepen. Dit principe wordt vaak gebruikt bij de analyse van
onttrekkingen en infiltraties van (grond)water. Voorwaarde is een onveranderd
stromingsdomein (=vorm en eigenschappen van de doorstroomde grond) en een
stationaire situatie.
Vasthouden van regenwater. In Nederland is het beleid ‘vasthouden, bergen, afvoeren’.
Het regenwater wordt eerst zoveel mogelijk lokaal vastgehouden, dan geborgen in
bergvoorzieningen zoals waterpleinen, en pas als dit niet mogelijk is, wordt het regenwater
afgevoerd.
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Waterbehoefte. De hoeveelheid water die bij droogte aangevoerd moet worden om de
grondwaterstand op bepaalde hoogte te houden. In de Bloemenbuurt is bij het
dimensioneren van pomp en persleiding rekening gehouden met een waterbehoefte van
1,5 mm per dag, 0,5 mm inzijging en 1,0 mm verdamping (gemeente Rotterdam, juni 2017).
Wateroverlast. In de Bloemenbuurt doet wateroverlast zich met name voor op
binnenterreinen, waarbij door het voorkomen van water op of nabij het maaiveldniveau
hinder of schade wordt ondervonden.
Winterhalfjaar. Het winterhalfjaar is het tijdvak van 1 oktober tot en met 31 maart. Het is
een begrip dat in de meteorologie gebruikt wordt. Zie ook neerslagtekort, het doorlopend
potentieel neerslagoverschot in het zomerhalfjaar.
Zandcunet. Een cunet is een uitgegraven gedeelte in een niet draagkrachtige grondlaag. In
deze uitgraving wordt een aardebaan aangelegd als dragend lichaam voor wegen,
opstelterreinen, nutsleidingen of kabels. In het cunet wordt veelal een zandlichaam
aangebracht ten behoeve van de draagkracht van een fundering.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
In januari 2017 wordt het breed gedragen project “Goed gefundeerd!” afgerond. Dit project richtte
zich op een integrale en duurzame aanpak van funderingsproblemen in een deel van de Bloemenen Gravenbuurt. De invalshoek was funderingsherstel. Vanwege grootschalige droogval van
funderingshout nemen de bewoners van de Bloemen- en Gravenbuurt in 2017 het initiatief
“Grondwater op Peil” (GOP). Het doel van dit initiatief is “natte palen en droge voeten”. In de
Bloemenbuurt richt dit initiatief zich op het eerder aanvoeren van oppervlaktewater naar de
Bloemenbuurt om er vervolgens mee te testen op peilopzet. Het is de start van de breed gedragen
pilot “Grondwater op Peil”. Op 7 november 2018 verrichtten wethouder Wijbenga en hoogheemraad
Gerts de officiële opening van pomp en persleiding (figuur 1.1).

1.2

Onderzoeksgebied
De woonwijk Bloemenbuurt heeft een oppervlakte van 14,7 ha. Naar het westen wordt deze wijk
begrensd door het RET-bedrijventerrein, naar het noorden door de woonwijk Edelstenenbuurt, naar
het oosten door de woonwijk Gravenbuurt en naar het zuiden door het bedrijventerrein Ceintuurbaan.
In de jaren 2015 en 2016 heeft de gemeente de oude (lekke) riolen vervangen, zijn drainageinfiltratie-leidingen (DI- leidingen) meegelegd en zijn, indien nodig, huisaansluitingen in de rioolsleuf
vervangen. Tegelijkertijd is, met uitzondering van de Rozenlaan, waterpasserende verharding
aangebracht en zijn de straatkolken aangesloten op de DI-leidingen.
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Op het Irisplein is een overstort met hoogte van NAP -2,66 m aangelegd. In regenrijke perioden met
hoge grondwaterstanden loost de DI-leiding grondwater op het vuilwater riool. In oktober 2018 is het
systeem van DI- leidingen met pomp en persleiding aangesloten op het oppervlaktewater. De
persleiding mondt uit in de ontvangput Akkerwindestraat. De sensoren in de CPRI-drainput sturen
het aan- en afslaan van de pomp aan (figuur 1.2).

Daken, asfaltverharding en Ceintuurbaan (bijna 40% van het oppervlak) wateren af op het
vuilwaterriool. Openbaar groen is schaars. De aanvulling van grondwater vindt vooral plaats in
(particuliere) tuinen (ongeveer 30 %) en in het openbaar gebied met open verharding, zoals
waterpasserende straatstenen en tegels, ruim 20% (GOP-cgOH, maart 2018).
Aangenomen is dat in de Gravenbuurt en het westelijk deel van het bedrijventerrein Ceintuurbaan
lekke (grondwater drainerende) riolen aanwezig zijn en dat grondwater over de grenzen van de
Bloemenbuurt naar de Gravenbuurt en het bedrijventerrein Ceintuurbaan stroomt. Ook is het
aannemelijk dat in het noordwestelijk deel van de Bloemenbuurt grondwater van het RET-terrein en
de Edelstenenbuurt naar de Bloemenbuurt stroomt.

1.3

Bestuurlijke besluitvorming
Het uitgangspunt voor bestuurlijke besluitvorming is verwoord in het vigerende Gemeentelijk
Rioleringsplan (Gemeente Rotterdam, oktober 2015): “structurele nadelige gevolgen van een te lage
grondwaterstand zijn sterk afhankelijk van variabele lokale omstandigheden. Voor te lage
grondwaterstand wordt geen algemene maatstaf gehanteerd. In gebieden met voldoende
oppervlaktewater wordt het peil van het oppervlaktewater als richtinggevend voor de gewenste
grondwaterstand beschouwd”.
In juli 2017 neemt de gemeenteraad de motie Rotterdams Deltaplan grondwater aan. Hierbij geeft de
raad aan het college de overweging mee “dat grondwaterstanden niet slechts een gegeven kunnen
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zijn op basis van het singelpeil, maar zouden moeten voortvloeien uit zorgvuldige afwegingen
gebaseerd op nulmetingen en risicoanalyses”.
Op verzoek van de gemeenteraad overlegt wethouder Eerdmans in september 2017 met de
bewonersgroepen uit Hillegersberg. De bewonersgroepen stellen voor om het bestaande plan voor
een infiltratiesysteem in het Kleiwegkwartier aan te passen. Dit plan omvat een vrij verval aansluiting
op het oppervlaktewater via de Uitweg. De bewoners stellen in de Bloemenbuurt een pilot voor met
een grondwaterstand van minimaal vijf tot tien centimeter boven het hoogste funderingshout. Ook
stellen de bewoners voor om de DI-leidingen met een persleiding versneld aan te sluiten op het
oppervlaktewater. De wethouder geeft aan dat het om een belangrijk experiment gaat dat moet
worden uitgevoerd en gaat akkoord met het voorstel van bewoners (Rotterdam, september 2017).

Besloten wordt de planning van activiteiten uit te werken in een uitvoeringsplan. In november 2018
brengt de projectgroep Grondwater op Peil (GOP) dit plan uit. Afgesproken wordt om het waterpeil in
de DI-leidingen (ontwerp-infiltratiepeil), op te zetten van NAP -2,85 m tot NAP -2,80 m en vervolgens
tot NAP -2,75 m (Gemeente Rotterdam, nov 2018).
In januari 2021 is het ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (GRP5) besproken in de
commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en deed wethouder Wijbenga toezeggingen. In februari
2021 werd het GRP5 vastgesteld in de gemeenteraad. Hierbij werden moties aangenomen. Figuur
1.4 geeft een overzicht van de toezeggingen en moties die (mede) betrekking hebben op de pilot.
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1.4

Organisatie en fasering onderzoek
De opdrachtgevers van de pilot zijn Michel Bunt (gemeente), Mechiel van Appeldoorn (HHSK) en
Andreas van Rooijen (GOP). De pilot wordt begeleid door de projectgroep GOP. De leden zijn:
Gemeente: Michel Bunt, Bert de Doelder, Jason Zondag, Hans Kea, Walter Schellenbach en John
van Dijk;
HHSK: Mechiel van Appeldoorn (HHSK);
Bewonersinitiatief GOP: Ruud van Workum, Andreas van Rooijen, Jelle Feenstra, Rolien van der
Laan, Cas Jönsthövel, Coen Pijnenburg, Michel Huurman, Jan Paul Mioulet en Remco Bruinsma.
Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (BOK): Chris Mast
De projectgroep heeft de analyse van gegevens en het schrijven van de evaluatie toevertrouwd aan
een schrijversteam. De leden van het schrijversteam zijn: Bert de Doelder (gemeente), Mechiel van
Appeldoorn (HHSK), Jelle Feenstra en Rolien van der Laan (bewonersinitiatief GOP) en Sieb de
Jong (grondwaterdeskundige commissie grondwater Oud Hillegersberg en mede penvoerder).
De onderzoeksperiode loopt van 17 november 2017 (buiten gebruikstelling overstort Orchideestraat)
tot 10 december 2019, de dag waarop de overstort bij het Irisplein is opgehoogd van NAP -2,66 m
naar NAP -2,50 m. Onderscheiden worden de nulperiode en de pompperiode. De nulperiode loopt
van 17 november 2017 tot 22 oktober 2018, de dag van aansluiting van de DI- leidingen op het
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oppervlaktewater door middel van een persleiding en pomp. In de periode van 22 oktober tot 7
november 2018 is de pomp getest. Met een actieve pomp zijn 3 fases onderscheiden:
• Fase 1 ontwerp-infiltratiepeil in DI-leiding NAP -2,85 m: 7-11-2018 tot 31-1- 2019
• Fase 2 ontwerp-infiltratiepeil in DI-leiding NAP -2,80 m; 31-1-2019 tot 22-8-2019
• Fase 3 ontwerp-infiltratiepeil in DI-leiding NAP -2,75 m: 22-8-2019 tot 10-12-2019.

1.5

Doel en onderzoeksvragen
Het doel van de evaluatie is het in beeld brengen van de verandering van de grondwaterstand door
het verhogen van de waterstand in de DI-leidingen van NAP -2,85 m naar NAP-2,80 m en vervolgens
naar NAP -2,75 m. Om de verandering van de grondwaterstand te analyseren zijn de volgende
onderzoeksvragen opgesteld:
1. Waar liggen in de Bloemenbuurt tijdens de nulperiode de gebieden met relatief hoge en lage
grondwaterstanden, hoe groot zijn de verschillen tussen deze gebieden en waardoor worden
deze verschillen veroorzaakt?
2. Tot welk niveau daalde in de extreme droge periode van juni en juli 2018 de
grondwaterstand? Wat was in de droge zomers van 2018 en 2019 de waterbehoefte om de
grondwaterstand op peil te houden?
3. Waar en wanneer is tijdens de pilot sprake van wateroverlast op binnenterreinen? Wat is het
verband tussen het opzetten van het peil in de DI-leidingen en wateroverlast op
binnenterreinen?
4. Wat is het verschil tussen het waterpeil in DI-leidingen en de grondwaterstand van peilbuizen
langs de DI-leidingen en waardoor worden deze verschillen veroorzaakt?
5. Wat is de grondwaterdekking van het (bovenste) funderingshout in de droge periode (zomer
2019) van de pompperiode?

1.6

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de verzamelde gegevens. Voor de achtergronden van
1) neerslag en droogte, 2) bodemopbouw, 3) validatie van metingen (grond)waterstand en peil DIleidingen, 4) dwarsprofielen straat (grondwaterstand straten, bebouwing en binnenterreinen) en 5)
wateroverlast binnenterreinen wordt verwezen naar de bijlagen 1 tot en met 5.
Hoofdstuk 3 geeft de analyse van het ondiepe freatische grondwatersysteem. Dit hoofdstuk start met
de schematisatie van het grondwater in Rotterdam en de Bloemenbuurt. Vervolgens wordt
teruggeblikt op ingrepen in het freatische grondwatersysteem in de afgelopen vijfentwintig jaar.
Hierna komen het vasthouden van regenwater en het onttrekken en bemalen van grondwater aan de
orde. Dit hoofdstuk sluit af met gegevens over het doorlaatvermogen, de doorlatendheid en de
berging coëfficiënt van het freatisch grondwater.
De hoofdstukken 4 (nulperiode) en 6 (pompperiode) beantwoorden de vijf onderzoeksvragen.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de droge zomer van 2018, wateroverlast op binnenterreinen
en het verband bij pompen tussen het niveau van het water in de DI- leidingen en het grondwater
van de langs deze leidingen gelegen peilbuizen. In hoofdstuk 5 wordt stilgestaan bij de werking van
het gemaal en het DI-systeem.
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Afgesloten wordt met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 7). De aanbevelingen bestaan uit
inhoudelijke aanbevelingen en voorstellen van gemeente en bewoners over het vervolg na de pilot.
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2

Overzicht gegevens

2.1

Inleiding
De zorg voor het stedelijk gebied is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeente en
particulieren (Gemeente Rotterdam, oktober 2015, citaat Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020).
In de Bloemenbuurt, een dichtbebouwde oude stadswijk, wordt de bovengenoemde gedeelde
verantwoordelijkheid van overheden en burgers voor het stedelijk gebied als volgt opgepakt:
- in 2013 nam wethouder Van Huffelen het initiatief bij het maken van bestuurlijke afspraken tussen
gemeente, waterschap en bewoners. Deze afspraken hebben betrekking op grondwateronderlast,
grondwateroverlast en vasthouden van regenwater in de bodem (gemeente Rotterdam, oktober
2013). Het is de basis voor een “gebiedsgerichte wateraanpak”;
- het HHSK is het merendeel van de bestuurlijke afspraken nagekomen, ten aanzien van het
onttrekken en bemalen van grondwater worden de puntjes op de i gezet;
- ambtelijk neemt de gemeente haar medeverantwoordelijkheid voor het particulier gebied en geeft
geleidelijk ruimte aan burgers om plannen te verrijken;
- burgers dragen bij aan het verzamelen van gegevens, in het bijzonder door het meten van
grondwaterstanden en denken mee bij het nemen van waterhuishoudkundige maatregelen.
Maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren vragen om een gedetailleerd inzicht tot in de
haarvaten van het watersysteem. Het is een proces van meten, weten, begrijpen en sturen
(Hoogland et al, 2020). Vanuit dit perspectief zijn door overheden en burgers gezamenlijk gegevens
verzameld. Overheden beschikken over veel gegevens, burgers hebben grote gebiedskennis.
Paragraaf 2.2 beschrijft de hoogte van het maaiveld, met bijzondere aandacht voor de partiële
ophoging bij bouw van de wijk, de hoogteligging van openbaar gebied en binnenterreinen.
Paragraaf 2.3 beschrijft de stand van zaken van het funderingsonderzoek en hoogte bovenkant
funderingshout. Deze paragraaf actualiseert de pilot “Goed gefundeerd!”.
Paragraaf 2.4 geeft een overzicht van de gebruikte gegevens van bodemopbouw, neerslag en peil
oppervlaktewater. Het zijn basisgegevens voor het verkrijgen van inzicht in het watersysteem,
Paragraaf 2.5 beschrijft het systeem van rioleringen en DI-leidingen, met bijzondere aandacht voor
de waterhuishoudkundige ontwerpeisen.
Afsluitend gaat paragraaf 2.6 in op het meten, valideren en rapporteren van grondwaterstanden en
peil van DI-leidingen.
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2.2

Maaiveldhoogte
Figuur 2.1 geeft de hoogtekaart maaiveld (2018). De kleuren geven hoogten aan. De straten hebben
een lichtrode kleur en liggen hoog, de achtertuinen en binnenterreinen hebben een gele of groene
kleur, liggen laag.
Op figuur 2.1 zijn een aantal hoogten aangegeven die bepaald zijn met het hoogtebestand 2018 van
de gemeente Rotterdam. De uitgiftepeilen van het openbaar gebied liggen in hoofdzaak rond NAP 1,4 m à NAP -1,5. Het maximale verschil in hoogte tussen het uitgiftepeil en de binnenterreinen is 1,3
m. Het maaiveld van het RET-terrein ligt op uitgiftepeil van de Bloemenbuurt of hoger. Ook het
maaiveld van het bedrijventerrein Ceintuurbaan en van de Zonnebloemschool ligt hoog.

De binnenterreinen liggen laag. De laagste gedeelten van de wijk liggen rond NAP -2,7 m, zoals het
parkeerterrein van het appartementengebouw Elektroweg. Ook het achterpad tussen de
Zonnebloemstraat en Duizendschoonstraat ligt laag (tot NAP -2,7 m).
Opvallend is de hoge ligging van de achtertuinen van de naoorlogse woningen Zonnebloemstraat
langs het RET-terrein, terwijl de tuinen van de vooroorlogse woningen circa 0,8 m lager liggen. Een
aantal opgehoogde tuinen is herkenbaar aan een licht roodbruine kleur. Dit doet zich onder meer
voor bij het binnenterrein tussen de Duizendschoonstraat en de Gladiolusstraat. Hoogten op
binnenterreinen verschillen vaak van tuin tot tuin. Ook binnen één achtertuin kunnen aanzienlijke
hoogteverschillen voorkomen. Achterpaden zijn vlak en liggen het laagst. Dit is onder meer zichtbaar
op het binnenterrein tussen Zonnebloem- en Duizendschoonstraat.
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2.3

Funderingsonderzoek
In het kader van de pilot ‘Goed Gefundeerd!’ is een groot aantal funderingsonderzoeken uitgevoerd.
In januari 2017 is een concepteindrapport uitgebracht (Goed gefundeerd!, januari 2017). In oktober
2020 zijn kanttekeningen geplaatst bij de beoordeling van de kwaliteit van het funderingshout
(Stoker, oktober 2020). Het betreft ondermeer de herziening van de “Richtlijn Houten
paalfunderingen” en de momentopname van de grondwaterstand. In het volgende wordt dit
samengevat. Afgesloten wordt met de actualisatie van de gegevens bovenkant funderingshout van
‘Goed gefundeerd!’.
Herziening richtlijn
In oktober 2016 is de “Richtlijn Houten Paalfunderingen onder gebouwen – onderzoek en
beoordeling” herzien (F3O/SBRCURnet, oktober 2016). De onderzoeken van de pilot “Goed
gefundeerd!” zijn gebaseerd op de oude richtlijn. In de oude richtlijn werd vanwege onduidelijkheden
over de grondwaterstand bij de beoordeling van een aantal blokken met periodiek droogstand
uitgegaan van volledige droogstand en een maximale aantastingssnelheid van 1 mm/jaar.
Op basis van de herziening van de richtlijn wordt mogelijk de kwaliteit van de fundering van
bovengenoemde bouwblokken niet meer met de code rood (herstel op korte termijn urgent en
onafwendbaar) maar met de code oranje beoordeeld (monitoring moet uitwijzen of dat klopt en wat
de huidige kwaliteit is).
Grondwaterstand
De funderingsonderzoeken die zijn uitgebracht in het kader van het project “Goed Gefundeerd’ zijn
momentopnames. Zij leunen sterk op de grondwaterstand op dat moment. Deze was op dat moment
laag. In diverse rapporten is aangegeven dat als de grondwaterstand in de wijk omhooggaat, de
voorspelling ten aanzien van de levensduur van de houten fundering niet meer actueel is.
Bovenkant funderingshout
In de onderzoeken van ‘Goed gefundeerd!’ is de bovenkant van het funderingshout bepaald. Als
alleen de onderkant van de betonbalk is opgemeten, is de bovenkant van het funderingshout
aangenomen op vijf cm boven de onderkant van de betonbalk.
Bij de actualisatie van de inventarisatie ‘Goed gefundeerd!’ is gebruik gemaakt van de
Funderingstypekaart van 1 april 2020 (gemeente Rotterdam, april 2020). In de Bloemenbuurt zijn
555 panden aanwezig, waarvan 209 in West en 346 in Oost. In West zijn van 56 panden
funderingsgegevens bekend (27 %), in Oost van 182 panden (53%). In West zijn van 153 panden
geen funderingsgegevens bekend, in Oost van 164 maar op basis van bouwtype, bouwjaar
waarschijnlijk vergelijkbaar met nabijgelegen panden.
Volgens de gemeentelijke Funderingstypekaart is het merendeel van de panden gefundeerd op
houten palen. Deze kaart geeft ook aan waar de fundering bestaat uit hout met oplangers (na
oorlogse bouw) en waar funderingen hersteld zijn door het aanbrengen van betonpalen. In het
projectgebied zijn een aantal woningen aanwezig met (ernstige) schade als gevolg van droogstand
van funderingshout. Figuur 2.2 geeft de hoogte van de bovenkant van het funderingshout. Bij het
maken van deze figuur is de “gulden middenweg” bewandeld tussen de inzichten van bewoners en
gemeente.
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Het funderingshout in de Bloemenbuurt West ligt aanzienlijk lager dan in de Bloemenbuurt Oost. De
Bloemenbuurt Oost is eerder gebouwd, waarbij bovenkant funderingshout relatief hoog ligt.
Op figuur 2.2 is het niveau van NAP -3,0 m gemarkeerd. Uit deze figuur is af te lezen dat in de
Bloemenbuurt Oost 31 % van de 182 onderzochte panden bovenkant funderingshout heeft dat hoger
ligt dan NAP -3,0 m. Dat zijn 31 % van 182 = 56 panden. 164 panden zijn niet onderzocht. Bij een
aantal panden is de fundering hersteld of heeft nieuwbouw plaatsgevonden. Aangenomen is dat bij
de helft van de niet onderzochte panden (164/2 = 82) het funderingshout bij 31% van deze panden
op NAP -3,0 m of hoger ligt. Dat zijn 31% van 82 = 25 panden. Met deze berekeningswijze komt in
Oost het totaal aantal panden met funderingshout hoger dan NAP -3,0 m op 56 (onderzocht) + 25
(niet onderzocht) = 80 panden.
In West zijn 56 panden onderzocht. Van deze 56 panden heeft 6% funderingshout hoger dan NAP 3,0 m. Dat zijn 6% van 56 = 3 panden. In West zijn 153 panden niet onderzocht. Aangenomen is dat
driekwart van deze panden funderingshout heeft (3/4*153= 115). Verder is aangenomen dat 6% van
deze panden funderingshout heeft dat hoger ligt dan NAP -3,0 m. Dat zijn 6% van 115 = 7 panden.
Met deze berekeningswijze komt in west het totaal aantal panden met funderingshout hoger dan
NAP -3,0 m op 3 (onderzocht) + 7 (niet onderzocht) = 10 panden.
In de Bloemenbuurt zijn 555 panden. In de Bloemenbuurt Oost zijn 80 panden met
funderingshout hoger dan NAP -3,0 m, in de Bloemenbuurt West 10. In de Bloemenbuurt
hebben 90 van de 555 panden funderingshout hoger dan NAP -3,0 m, dat is 16% van het totaal
aantal panden. Het hoogste funderingshout ligt om en nabij NAP- 2,85 m.
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2.4

Bodemopbouw, neerslag en peil oppervlaktewater
Bodemopbouw
De bodemopbouw is uitgewerkt in bijlage 2. Bij bodemopbouw staan de door mens aangebrachte
afzettingen centraal. Deze afzettingen liggen op een dik pakket klei- en veenafzettingen. In de
afgelopen honderd jaar zijn tot vijf meter diepe veengaten gedempt, is het gebied bouwrijp gemaakt
en is voor de aanleg van wegen zand opgebracht. (partiele ophoging). Vanwege bodemdaling is het
openbaar gebied regelmatig met zand opgehoogd. Ook een deel van de achtertuinen is bij de bouw
opgehoogd, vooral met overtollig kleiige grond. Met sonderingen is de opvulling van oude veengaten
in beeld gebracht, de ophogingen met handboringen. Deze gegevens zijn gebruikt bij het
karakteriseren van de hydrologische eigenschappen (doorlaatvermogen en berging coëfficiënt) van
het freatisch grondwater (hoofdstuk 3).
Neerslag
Op het KNMI-weerstation vliegveld Rotterdam wordt neerslag continu gemeten. Gegevens van
neerslag per uur, dag, maand en jaar zijn digitaal beschikbaar. In deze evaluatie worden de volgende
(bewerkte) gegevens gebruikt: jaarneerslag, maandneerslag, hoge dagelijkse en uur neerslag,
neerslag gedurende zes aaneensluitende dagen van 50 mm of meer (regenrijke perioden) en
neerslag gedurende minimaal vijftien aaneensluitende van 10 mm of minder (droge perioden). Het
jaar 2018 (nulperiode) was een extreem droog jaar, het jaar 2019 (pompperiode) een droog jaar.
De gegevens van hoge neerslag per uur en dag zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de
mogelijkheden om water van zomerse stortbuien vast te houden. De gegevens van regenrijke
perioden worden gebruikt bij de analyse van wateroverlast. Met de gegevens van droge zomers
wordt het uitzakken van de grondwaterstand in de zomers van 2018 en 2019 geanalyseerd.
Peil oppervlaktewater
De Bloemenbuurt ligt in het peilgebied Berg en Broek. Dit peilgebied heeft als kenmerk GPG-408 en
een huidig streefpeil van NAP -2,85 m. Zowel de gemeente als het HHSK meet continu peil in de
Erasmussingel. De meetpunten zijn aangegeven op figuur 2.3. De metingen van het HHSK en de
gemeente geven inzicht in afwijkingen van het peil ten opzichte van het streefpeil van NAP -2,85 m.
De Erasmussingel is fysiek gescheiden van de Schiebroekse Ringvaart. Figuur 2.3 laat zien dat voor
de pompperiode het peil in de Erasmussingel zakt tot NAP -2,90 m NAP. Het HHSK streeft ook in de
Erasmussingel een waterpeil na van gemiddeld NAP -2,85 m. In extreem droge jaren (5% droogste
jaren) kan het oppervlaktewaterpeil tot 10 cm hoger (NAP-2,75 m) worden gehandhaafd.
In de Bloemenbuurt is niet gekozen voor het lokaal opzetten van het waterpeil, maar voor het
beïnvloeden van de grondwaterstand in de DI-leidingen met een pomp. Voor de Bloemenbuurt is
gekozen om dit uit te testen in een proefperiode waarvan deze evaluatie het sluitstuk vormt.
In de jaren twintig maakte de Bloemenbuurt nog deel uit van de Bergpolder. De Bergpolder waterde
af op de Schie. In 1920 en 1930 was het polderpeil 2,05 m beneden het Rottepeil. Dit komt overeen
met huidig NAP -2,7 m. Bij bebouwing werden de sloten gedempt. Om aan de groeiende vraag
woningen te voldoen werd de Bergpolder in de jaren dertig bestuurlijk ontpolderd. Het
waterstaatkundig beheer ging over naar de gemeenten Rotterdam en Hillegersberg.
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2.5

Rioleringen, drains en DI-leidingen
Het projectgebied ligt in het riolerings-onderbemalingsgebied Hillegersberg Zuid (G0232) in district
Noorden (06). In het Kleiwegkwartier is de afgelopen twintig jaar in verschillende fasen riool
vervangen. Hierbij zijn eerst drains aangelegd en later DI-leidingen. De (kokos) drains hebben een
diameter van 125 mm. Deze drains liggen nu voornamelijk nog in de Gravenbuurt. In de
Bloemenbuurt zijn DI-leidingen met een diameter van 315 mm aangelegd, de hoofdleiding in de
Rozenlaan heeft een diameter van 500 mm (zie figuur 1.2) Op deze figuur zijn ook de meetpunten
van de waterstand van de DI-leidingen aangegeven. Het gedeelte vanaf de Margrietstraat tot aan de
uitstroom via de Uitweg is aangelegd in 2020.
Ten noorden van de Kleiweg (Edelstenenbuurt, district Schiebroek; 13) tot aan de Uitweg ligt een
verbeterd gescheiden stelsel (VGS) met een eigen drainage stelsel. In de Kleiweg ligt geen drainage
of DI-stelsel, noch ligt er een verbinding over de Kleiweg. Oostelijk en ten noorden van de Kleiweg
worden in de toekomst DI-leidingen aangelegd. Beide systemen zullen in de toekomst gebruik
maken van de verbinding over de Uitweg.
Het vrijverval rioolstelsel betreft een volledig gemengd stelsel dat afstroomt naar gemaal
Ceintuurbaan (0232) waar ook de overstort (1448) van de onderbemaling zit. Vanwege de geringe
afschot mogelijkheden (afstroming vuilwater) is in 1999 van het gebied een onderbemaling gemaakt
door een gemaal te stichten aan de Ceintuurbaan (G0232). Het rioolstelsel ligt gemiddeld op ca NAP
-3,25 m, met hoogste punten aan het Arolsenplein (NAP -2,80 m) en de Stadhouderslaan (NAP -2,90
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m) en een laagste punt nabij het gemaal op NAP -5,35 m. Met name in de Elektroweg en de
Ceintuurbaan ligt het riool nu lager dan in het oorspronkelijke ontwerp.
Het rioolstelsel van onderbemalingsgebied Hillegersberg Zuid heeft een aangesloten verhard
oppervlak van 44 ha. Er is slechts beperkte mogelijkheid tot overstorten op oppervlaktewater.
Overstorten aan de noordzijde is niet mogelijk omdat de Bergse Voor- en Achterplas speciale
waterkwaliteitseisen kennen, deze zijn afkomstig van het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard. Ten oosten en zuiden liggen de Rotte en het Noorderkanaal met een veel hoger
peil (NAP -1,00m) dan de overstort van het bemalingsgebied (NAP - 2,70 m).
Er is geen directe verbinding met de riolen in de Edelstenenbuurt. In de Kleiweg ter hoogte van de
Gladiolusstraat ligt een verbinding met een afsluiter. Deze is normaal gesloten.
Voor de overstort van de onderbemaling is een uitstroomvoorziening gecreëerd onder de A20, het
Muizengaatje. Deze kunstmatige watergang heeft een oppervlak van 0,6 ha. Een doorstroomprofiel
met helofytenfilter zorgt dat het (licht verontreinigde) water blijft stromen en gefilterd wordt voordat
het water via een buis uitstroomt op de Gordelvijver. De Gordelvijver wordt bemalen door HHSK en
loost op het Noorderkanaal. Het DI- stelsel in de Bloemenbuurt heeft nu momenteel een overstort
aan het Irisplein (bovenkant overstort tijdens pilot NAP -2,66 m.)
In de afgelopen jaren is in de volgende straten/gebieden riool vervangen en is een DI-stelsel
aangelegd:
• Bloemenbuurt Oost
april 2016 tot september 2016
• Rozenlaan
september 2016 tot mei 2017
• Bloemenbuurt West
september 2016 tot mei 2017

2.6

Grondwaterstand
Rotterdam beheert een meetnet van ongeveer 2.000 peilbuizen en peilt daarmee regelmatig
handmatig de grondwaterstanden in het openbaar gebied. Deze gegevens zijn digitaal beschikbaar
op internet. In de Bloemenbuurt staan een dertigtal peilbuizen. De oudste gegevens van de
grondwaterstand dateren uit 1946 (peilbuis 129570-1). De metingen van de grondwaterstand in de
pilot periode bestaan uit handmatige metingen en metingen met dataloggers. Deze metingen vullen
elkaar aan. Het is een unieke dataset waarmee inzicht wordt verkregen tot in de haarvaten van het
grondwatersysteem. Alle metingen zijn gevalideerd (bijlage 3). Figuur 2.4 geeft de locatie van
peilbuizen van de gemeente. Op deze kaart is aangegeven welke peilbuizen zijn voorzien van
dataloggers.
Figuur 2.5 geeft de locatie van peilbuizen van particulieren. Deze peilbuizen zijn geplaatst in het
kader van funderingsherstel. Deze peilbuizen liggen langs de voor-, achter- of zijgevel van panden.
Vanaf medio 2016 peilt burger Jelle Feenstra vrijwillig vrijwel alle peilbuizen in het openbaar gebied,
in de pilotperiode driemaal per week. Ook meet Jelle Feenstra op zes locaties de waterstand in DIleidingen en registreert wanneer de overstort Irisplein schoon water loost op het vuilwaterriool.
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Vanaf medio 2016 peilt Rolien van der Laan in de Bloemenbuurt Oost vrijwillig een twintigtal
peilbuizen op particulier terrein. Zij peilt eenmaal per week grondwaterstand aan de gevel van
panden. Deze peilbuizen zijn geplaatst bij funderingsonderzoek. De gegevens van Rolien van der
Laan geven een goed beeld van de grondwaterdekking van funderingshout.
Sinds medio maart 2018 meet de gemeente grondwaterstanden met loggers. Het zijn “gepaarde”
peilbuizen, waarmee op acht locaties grondwaterstanden in openbaar gebied vergeleken worden met
de grondwaterstanden in binnenterreinen. Ook registreert de gemeente vanaf februari 2018 op drie
locaties continue de waterstand in DI-leidingen (zie figuur 1.2).
De handmatige metingen van burgers worden gearchiveerd met een Excel-bestand, dat door het
GOP wordt beheerd. Met dit bestand zijn veel verlooplijnen van (grond)waterstanden gemaakt.
Gemeente en burgers wisselen gegevens uit.
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3

Freatisch grondwater

3.1

Inleiding
Freatisch grondwater is water dat je ziet als je een gat/putje graaft. Het freatische grondwater bevindt
zich in de ondiepe bodemlagen. In de Bloemenbuurt zijn deze lagen enkele meters dik, bestaan
overwegend uit ophoogmateriaal en zijn beter doorlatend dan de onderliggende klei- en veenlagen.
In dit hoofdstuk komen onderwerpen aan de orde die inzicht geven in het gedrag van het freatisch
grondwater. Geohydrologen noemen dit het grondwaterregime.
Paragraaf 3.2 geeft eerst de schematisatie van het freatische en diepe grondwater in Rotterdam.
Vervolgens wordt aangetoond dat in Bloemenbuurt vanuit het freatisch grondwater van nature een
continue inzijging plaats vindt naar het diepe grondwater.
Paragraaf 3.3 geeft een terugblik op de afgelopen vijfentwintig jaar. Het beschrijft de totstandkoming
van het rioleringsplan Hillegersberg-Zuid, het stichten van het rioolgemaal Ceintuurbaan, het
vervangen van riolen, het aanleggen van drainageslangen om grondwaterstijging tegen te gaan, het
ontstaan van grootschalige droogstand van funderingshout en de aanleg van een robuust systeem
van DI-leidingen in de Bloemenbuurt.
In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op het vasthouden van regenwater. In Nederland is het beleid
‘vasthouden, bergen, afvoeren’. In de Bloemenbuurt heeft de gemeente waterpasserende verharding
aangelegd om regenwater in de bodem vast te houden. Dit roept vragen op als:
- hoe reageert het grondwatersysteem op hevige regenval en in welke mate wordt
regenwater van stortbuien in de straten vastgehouden?
- hoe lang wordt het regenwater vastgehouden?
- kunnen bewoners bijdragen aan het vasthouden van regenwater?
In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op het onttrekken van grondwater. In de Bloemenbuurt wordt door
particulieren grondwater onttrokken om wateroverlast op binnenterreinen tegen te gaan. Deze
onttrekkingen zijn geïnventariseerd. Aangegeven is welke onttrekkingen vergunningplichtig zijn en
waar het hele jaar door grondwater onttrokken wordt. Vervolgens beschrijft paragraaf 3.6
bemalingen. Het betreft tijdelijke onttrekkingen ten behoeve van het vervangen van riolen en het
herstellen van funderingen.
Dit hoofdstuk sluit af met de schematisatie van het freatisch grondwater (paragraaf 3.7). Bij deze
schematisatie wordt gebruik gemaakt van een indeling van Zoutendijk (2019). Hierbij worden drie
deelgebieden onderscheiden: het openbaar gebied, het bebouwd gebied en de binnenterreinen. Van
deze eenheden wordt de grootte van het doorlaatvermogen en de berging coëfficiënt geduid.
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3.2

Schematisatie grondwater
In Rotterdam worden twee soorten grondwater onderscheiden (figuur 3.1). De grondwaterstromen
worden gescheiden door een pakket slecht waterdoorlatende veen- en kleilagen.
1. Freatisch grondwater; het grondwater dat zich in de bodem direct onder het straatoppervlak
of maaiveld bevindt. De freatisch watervoerende laag is slechts enkele meters dik, hieronder
ligt de Holocene deklaag.
2. Spanningswater; het grondwater in het zogenoemde 1e watervoerende pakket: dat is het
pakket zandige lagen dat zich bevindt tussen ca. NAP -16 m en ca. NAP -30 m. Het
grondwater in dit pakket heet spanningswater, omdat het onder druk staat en opgesloten is
tussen slecht waterdoorlatende lagen.

Beide systemen zijn van elkaar gescheiden door de holocene deklaag die bestaat uit slecht
doorlatende klei en veenlagen. Het water in het 1e watervoerend pakket staat in Rotterdam in contact
en wordt gevoed door de rivier. Op figuur 3.1 is ook een zogenaamde spanningsbemaling
aangegeven (bouwput); deze verlaagd tijdelijk de stijghoogte maar heeft daarbij geen invloed op het
freatische grondwater.
Het funderingsrisicogebied Hillegersberg is het studiegebied, de Bloemenbuurt het projectgebied.
Het projectgebied wordt gekenmerkt door inzijging van grondwater, openbaar terrein dat door
ophoging 0,5 tot 1 meter hoger ligt dan de binnenterreinen en het vrijwel ontbreken van kelders of
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souterrains. Het grondwater dat inzijgt in de Bloemenbuurt stroomt naar de droogmakerij Schiebroek.
In het laaggelegen Schiebroek is sprake van kwel.
De wijken rondom het studiegebied vertonen verschillen. Oud Hillegersberg wordt gekenmerkt door
het voorkomen van een rivierduin (donk), de Statenlaanbuurt en Laantjes door de aanwezigheid in
de ondiepe ondergrond van kleiige rivierafzettingen en de Bloemenbuurt door oude veengaten, die
bij bebouwing zijn gedempt. Voor zoverre relevant voor de evaluatie van de pilot worden feiten en
resultaten van studies uit het studiegebied aangehaald.
In de Bloemenbuurt wordt de waterstand van het diepe watervoerend pakket bij het Bergpolderplein
handmatig gemeten. In de pilot periode staat het freatisch grondwater het gehele jaar ongeveer 1,0
m hoger dan het diepe grondwater. Alleen tijdens een bemaling van het diepe grondwater in de
zomer van 2018 was het verschil gedurende drie maanden groter (figuur 3.2).
De weerstand van het Holocene klei/veenpakket tegen verticale stroming van grondwater bedraagt
2.000 tot 3.500 dagen (Gemeente Rotterdam, november 2019). Bij een weerstand van 2.000 tot
3.500 dagen en een drukverschil van 1,0 m bedraagt de inzijging continu, dus het hele jaar door, 0,3
tot 0,5 mm/dag. Een inzijging van 0,5 mm is minder realistisch. In deze evaluatie wordt een inzijging
van 0,3 mm/dag aangehouden.
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In de Bloemenbuurt is het verschil tussen de freatische en diepe grondwaterstand om en
nabij 1,0 m en is de inzijging continu ongeveer 0,3 mm/dag. Hierdoor kan de ondiepe
ondergrond eenvoudig geschematiseerd worden door een dunne freatisch watervoerende
laag met een dikte van enkele meters met aan de onderzijde een constante inzijging van 0,3
mm per dag.

3.3

Terugblik afgelopen vijfentwintig jaar
Oorspronkelijk behoorde Hillegersberg-Zuid tot het rioolbemalingsgebied “Noorden”. Het gebied
waterde slecht af. Hierdoor ontstonden rioolverstoppingen met als gevolg wateroverlast problemen.
Het rioleringsplan Hillegersberg-Zuid omvatte onder meer het loskoppelen van het bemalingsgebied
“Noorden” en het stichten van het gemaal Ceintuurbaan. Dit gemaal is in 1999 gebouwd.
In het kader van het rioleringsplan Hillegersberg-Zuid is in 1997 onderzoek uitgevoerd naar de
invloed van rioolvervanging op de waterhuishouding. Bij vervanging van oude, lekke riolen werd een
stijging van de grondwaterstand verwacht. Aanbevolen werd om drainage aan te brengen om de
stijging van de grondwaterstand te beheersen en te onderzoeken of het water uit de drainage kan
worden afgevoerd via een apart stelsel naar open water, of op het rioolstelsel (Gemeentewerken,
mei 1997).
In de periode 1998 t/m 2006 zijn in de Graven- en Bloemenbuurt drains aangelegd om de stijging
van de grondwaterstand tijdelijk te beheersen. Voor afvoer van het drainagewater op het riool zijn in
rioolputten opstaande pijpjes aangelegd. Hiermede werd een drainageniveau van NAP -2,6 tot NAP
-2,7 m beoogd. De drains zijn met kokos omhulde drainageslangen en hebben een diameter van 125
mm. De levensduur van deze drainageslangen is om en nabij tien jaar.
In 2011 constateerde de gemeente dat na rioolvervanging daling van de gemiddelde
grondwaterstand relatief vaak voorkomt in gebieden met inzijging. Voorbeelden van dergelijke
gebieden zijn het Oude Noorden/Hillegersberg-Zuid en Kralingen. Aanbevolen werd om deze
problematiek nader te onderzoeken (Gemeentewerken, oktober 2011). Bewoners constateerden na
2002 dat de grondwaterstand sterk daalde en dat er nadien sprake was van langdurige,
grootschalige droogstand van funderingshout (cgOH, juni 2015).
Als mogelijke oorzaak van de droogstand werd onder meer het onttrekken van diep grondwater in
het centrum van Rotterdam genoemd (cgOH, juni 2015). De gemeente toonde aan dat het
onttrekken van diep grondwater niet de oorzaak was (gemeente Rotterdam, januari 2016).
Geconcludeerd werd dat “ondiepe ontwatering” de oorzaak is (Fugro-Wareco, januari 2016). Met
ondiepe ontwatering werd bedoeld dat het rioleringssysteem een aanzienlijke hoeveelheid
grondwater afvoert. Mogelijke oorzaken zijn nog niet vervangen oude riolen, niet afgesloten tijdelijke
drains, lekkende huisaansluitingen en particuliere onttrekkingen, die op het riool lozen.
Deze discussie heeft ertoe geleid dat in de Bloemenbuurt een robuust drainage-infiltratiesysteem is
aangelegd met als basis het rapport Hillegersberg-zuid infiltratiesystemen (Rotterdam, maart 2017).
Door rioolvervanging en de aanleg van waterpasserende verharding steeg de grondwaterstand naar
het langjarig gemiddelde. Deze aanpak maakte deel uit van de pilot “Goed gefundeerd!”.
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Vanaf 1998 is het rioleringsplan Hillegersberg-Zuid in uitvoering. Bij het vervangen van riolen
ontstond grootschalige droogstand van funderingshout. Dit werd met name veroorzaakt door
ondiepe ontwatering van grondwater naar rioleringen. Particuliere onttrekkingen droegen bij
aan de verlaging van de grondwaterstand.
De langdurige droogstand van funderingshout heeft ertoe geleid dat er in de Bloemenbuurt in
de periode 2015-2017 het riool is vervangen, waterpasserende verharding en een robuust
drainage-infiltratiesysteem is aangelegd. Hierdoor steeg de grondwaterstand.

3.4

Vasthouden regenwater
Een onderzoek naar het effect van water passerende verharding (wpv) geeft ondermeer de volgende
conclusies en aanbevelingen (gemeente Rotterdam, juni 2020):
• De doorlatendheid van wpv is bepaald met in-situ doorlatendheidsproeven. Aanbevolen
wordt om de manier van testen te optimaliseren.
• De afname van waterdoorlatendheid van wpv in de tijd is een belangrijk aandachtspunt.
Verbetering van de doorlatendheid na reinigen valt ernstig tegen. Als hier geen verbetering
wordt bereikt betekent dit dat de wpv op termijn niet meer voldoet aan de gestelde eis.
In de Bloemenbuurt is geen onderzoek uitgevoerd naar het vasthouden van regenwater. De periode
van 3 t/m 8 september 2018 is geselecteerd om een indicatie te krijgen van het vasthouden van
regenwater bij hoge uurneerslag in de zomer (bijlage 1). Fig. 3.3 laat de uurneerslag op 5 en 6
september zien. Op 5 september is de uurneerslag gedurende drie uurvakken hoger dan 10 mm. De
buien zijn vaak plaatselijk. Daarom kunnen de uurwaarden in de Bloemenbuurt aanzienlijk afwijken
van de op drie km afstand gemeten waarden op het vliegveld Rotterdam.
In het verloop van het waterpeil van de DI-leidingen is de oppervlakkige afstroming van regenwater
duidelijk herkenbaar aan steile pieken (figuur 3.4). Op 5 september geeft de neerslag van zeven tot
acht uur een piek met een hoogte van twee decimeter. De neerslag van negen tot elf uur geeft eerst
enkele kleinere pieken en daarna een grote piek van ruim vijf decimeter.
Na de piek van NAP -2,2 m daalt het waterpeil in vijftien minuten naar NAP -2,5 m, een daling van
twintig mm per minuut. Vanaf twaalf uur stroomt gedurende ruim drie uur vuilwater uit het riool over
de overstort naar de DI-leidingen. Hierna daalt het waterniveau van het riool onder de overstort. Het
stromen van vuilwater naar de DI-leidingen is een tijdelijke technische onvolkomenheid, die in deze
evaluatie buiten beschouwing gelaten wordt.
Het peil in de DI-leiding is een indicatie voor de gemiddelde grondwaterstand in het openbaar
gebied. Voor de berging coëfficiënt in het openbaar gebied wordt een waarde van 20 %
aangehouden (paragraaf 3.7). Dit betekent dat bij een stijging van de grondwaterstand met 100
millimeter de aanvulling van het grondwater 20 mm is. Bij de regenval op 5 september van zeven tot
acht uur (11 mm) stijgt de grondwaterstand met van 20 mm, hetgeen overeenkomt met een
aanvulling van het grondwater met 4 mm.
De regenval op vijf september van negen tot elf uur (totaal 25 mm) veroorzaakte oppervlakkige
afstroming van regenwater. Deze regenval geeft een stijging van de grondwaterstand van 150 mm,
hetgeen overeenkomt met een aanvulling van het grondwater met een waterschijf met een dikte van
ca 30 mm. Deze indicatieve berekening geeft aan dat het deel van de neerslag dat het grondwater
aanvult aanzienlijk groter is dan het deel dat oppervlakkig afstroomt.
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Op 5 september 2018 vielen ’s ochtends van zeven tot acht uur en van negen tot elf uur
plensbuien. Een indicatieve berekening laat zien dat de regen van deze buien voor ca 1/3 deel
het bodemvocht in de onverzadigde zone aanvult, dat het resterende deel vooral het
grondwater aanvult en dat het gedeelte dat oppervlakkige afstroomt beperkt is. Aanbevolen
wordt om te overwegen in de Bloemenbuurt het vasthouden van regenwater op wijkniveau te
onderzoeken.
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3.5

Onttrekken van grondwater
Op 1 januari 2018 is de aangescherpte Beleidsregel Grondwater onttrekkingen en infiltraties in
werking getreden (HHSK, januari 2018). Het HHSK heeft de gemeente en bewoners op een
constructieve wijze bij de totstandkoming van deze beleidsregel betrokken. Het Rijk definieert het
onttrekken van grondwater als het actief onttrekken van grondwater door middel van een
onttrekkingsinrichting. Bij op hout gefundeerde bebouwing is zonder regeling met gedupeerden extra
droogstand van houten palen van meer dan 70 dagen niet toegestaan (HHSK, januari 2018). Voor
bemalingen wordt doorgaans een ontheffing verleend (zie volgende paragraaf).
Een vorm van niet actief onttrekken van grondwater is het opvangen van overtollig regenwater langs
achterpaden van binnenterreinen. Hierbij stroomt regenwater onder invloed van alléén de
zwaartekracht naar ondiepe drains of putten in achterpaden en wordt vervolgens met een pomp
geloosd op het vuilwaterriool. Hiervoor is geen vergunning van het HHSK vereist. Voor het lozen op
het vuilwaterriool is wel een vergunning van de gemeente vereist.
Voorbeelden van het actief onttrekken zijn een onttrekking van grondwater bij het
appartementencomplex Elektroweg, een onttrekking in de Malvastraat en de bemaling voor
funderingsherstel in de Orchideestraat. De onttrekkingen Elektroweg en Malvastraat worden in het
volgende kort beschreven. De bemaling Orchideestraat is medio november 2019 gestart. Deze
bemaling beïnvloedt in de laatste maand van de pilotperiode de grondwaterstand in de
Orchideestraat en omgeving
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In 1997 is het appartementengebouw Elektroweg gebouwd. Op het oude maaiveld is een
parkeerterrein aangelegd. Het parkeerterrein ligt laag (NAP -2,7 m, zie figuur 2.1)). Bij het uitvoeren
van het project “Goed gefundeerd!” ontstond het vermoeden dat onder het parkeerterrein grondwater
wordt onttrokken en dat deze onttrekking (mede) oorzaak is van droogval van funderingen, onder
meer in het noordelijke deel van de Lisbloemstraat en omgeving. In 2019 blijkt, dat het
beïnvloedingsgebied van deze onttrekking groot is en dat er geen vergunning verleend is voor het
onttrekken van grondwater. Het debiet is geschat op maximaal 5 m3 per uur. Het HHSK heeft de
VVE-appartementengebouw Elektroweg aangeschreven om onderzoek te doen en een vergunning
aan te vragen. Het onderzoek loopt.
De verlaging van de grondwaterstand van de onttrekking Malvastraat is in beeld gebracht met de
continue metingen van straat en achtertuin van het straatprofiel Malvastraat (bijlage 4). Het doel van
deze onttrekking is het voorkomen van wateroverlast in de achtertuin. De voorlopige conclusie is dat
het een onttrekking achterin een achtertuin betreft, dat wateroverlast effectief tegengegaan wordt,
dat het beïnvloedingsgebied klein is en dat de onttrekking mogelijk geen droogval van
funderingshout veroorzaakt.
Onttrekkingen, waarvoor toestemming van het HHSK vereist is, vinden plaats bij het
appartementengebouw Elektroweg en in de Malvastraat. Voor deze onttrekkingen is geen
toestemming verleend. De onttrekking Elektroweg heeft vanwege een goed doorlatende
ondergrond een groot beïnvloedingsgebied en veroorzaakt waarschijnlijk extra droogval van
houten funderingen. De onttrekking Malvastraat heeft een klein beïnvloedingsgebied.
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3.6

Bemalen van grondwater
Figuur 3.5 laat 2 onttrekkingen en 4 bemalingen zien. Uit het verloop van de grondwaterstanden blijkt
dat de bemaling van het bouwblok Azaleastraat 27-37 duurde van oktober 2018 t/m mei 2019 en van
het bouwblok Rozenlaan 34-46 van februari 2019 t/m juli 2019 (uitvoerder aannemer
funderingsherstel Brefu). De effecten van deze bemalingen overlappen elkaar, zo is in peilbuis 99
zowel het effect van de bemaling Azaleastraat als de bemaling Rozenlaan zichtbaar.
De bemaling van het bouwblok Orchideestraat 10-34 duurde van november 2019 tot en met juli 2020
(funderingsherstel, uitvoerder firma Van Dijk). In de periode augustus 2019 t/m juli 2020 voerde de
firma EVS het Integraal onderhoudsproject Kleiweg-Uitweg uit. Een belangrijk onderdeel is het
vervangen van riolen. Deze projecten lopen door tot medio 2020. De analyse van deze laatste twee
projecten beperkt zich tot medio december 2019, dus tot het einde van de pilot periode.
Aan de gevel van het bouwblok Azaleastraat is een maximale verlaging van de grondwaterstand van
2 decimeter gemeten (particuliere peilbuis AZ27). Bij de particuliere peilbuizen RO89 voor- en
achtergevel en de gemeentelijke peilbuizen 99 en 120 was de verlaging om en nabij 1 dm. Peilbuis
120 ligt op 25 meter van het bouwblok. Alleen in het begin van het project werd geen retourbemaling
toegepast. Geconcludeerd wordt dat de verlagingen beperkt zijn en het beïnvloedingsgebied klein is.
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Langs het bouwblok Rozenlaan daalde de grondwaterstand in peilbuis 123 tot minimaal NAP -3,9 m,
een verlaging van ruim één meter. Deze peilbuis kwam droog te staan. Op een afstand van 45 m van
het bouwblok bedroeg de verlaging in peilbuis 98 ten opzichte van de waterstand van drainput twee
0,15 m (figuur 3.6). Verlaging van de grondwaterstand is ook geconstateerd in de peilbuizen 107
(verlaging 1 tot 1,5 dm in de maanden maart en april) en peilbuis 1a, nabij de drainput nabij de
ontvangstput Akkerwindestraat (beperkte verlaging). Waarschijnlijk is de verlaging van de
grondwaterstand in peilbuis 98 groot vanwege het voorkomen van het hoge doorlaatvermogen van
een met zand opgevuld petgat (zie bijlage 2). Het debiet van de bemaling is geschat op 5 m3/uur.
Het onttrokken grondwater is geloosd op het riool. Dit heeft tot gevolg dat de bij de bemaling
onttrokken hoeveelheid grondwater is aangevuld door aanvoer van oppervlaktewater via het gemaal.

De bemaling van bouwblok Orchideestraat en het project Kleiweg-Uitweg zijn uitgevoerd na de
bouwvak van 2019. In november en december was de verlaging van de grondwaterstand van de
bemaling Orchideestraat in de peilbuizen 110 en 111 ongeveer 1 decimeter. Geconcludeerd wordt
dat in de maanden november en december 2019 de grootte van de verlaging van de
grondwaterstand beperkt is en het beïnvloedingsgebied klein is. Dit is eveneens van toepassing op
de bemalingen van het project Kleiweg-Uitweg.
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Geconcludeerd wordt dat de bemaling van het bouwblok Rozenlaan in de maanden april, mei
en juni 2019 (fase 2 pompperiode) effect op de (grond)waterhuishouding heeft gehad, met
name door het lozen van het opgepompte grondwater op het riool (ca 5 m3/uur), waardoor
extra oppervlaktewater aangevoerd moest worden.

3.7

Doorlaatvermogen en berging coëfficiënt
Bij het freatisch grondwater wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar gebied, de bodem onder
bebouwing en binnenterreinen. Dit onderscheid is ook gemaakt bij een recente studie in OudHillegersberg (Zoutendijk, mei 2019). De ijking van een niet-stationair grondwatermodel gaf de
volgende waarden van het doorlaatvermogen (kD-waarde):
- straten: D = 2 m, k = 3 m/dag en kD= 6 m2/dag;
- bebouwing: D = 1 m, k = 1,5 m/dag en kD=1,5 m2/dag;
- binnenterreinen D = 0,5 m, k = 0,5 m/dag en kD= 0,25 m2/dag.
In het rapport van Zoutendijk is het doorlaatvermogen in straten viermaal hoger dan onder
bebouwing en vierentwintigmaal hoger dan op binnenterreinen. Gezien de samenstelling van de
ondiepe bodem wordt ervan uitgegaan dat ook in de Bloemenbuurt het doorlaatvermogen in straten
hoger is dan onder bebouwing en veel hoger dan op binnenterreinen.
Openbaar gebied
Onder wegen is een zand, matig fijn en matig siltig aanwezig. Het zand heeft een gemiddelde dikte
van ongeveer 2,5 m (bijlage 2). Voor de waterdoorlatendheid van zand onder wegen wordt een
waarde van 1,5 tot 3,0 m/dag aangehouden en een doorlaatvermogen van 4 tot 8 m2/dag (Gemeente
Rotterdam, november 2019).
Om waterpasserende verharding toe te kunnen passen dient het zandcunet te voldoen aan diverse
eisen, waaronder een bepaalde doorlatendheid. In dit kader heeft de gemeente in de periode van
2015 tot en met 2020 een aantal onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken tonen aan dat de
doorlatendheid van de cunetzanden in de Bloemenbuurt hoog is. De variatie van de doorlatendheid
is echter groot. Gezien deze resultaten wordt in deze evaluatie uitgegaan van een doorlaatvermogen
van de cunetzanden van 8 m2/dag of hoger.
Bij het bouwrijp maken zijn petgaten gedempt (zie bijlage 2 figuur 2). De tot acht meter diepe
petgaten zijn opgevuld met zand, bij de bouw vrijkomende grond (klei en veen) en met huisvuil
(bijlage 2). Langs de Gladiolusstraat en de Lisbloemstraat vormen de gedempte petgaten een
watervoerend pakket met een aanzienlijk hoger doorlaatvermogen dan het zandcunet van de straten.
Gezien de bodemsamenstelling wordt voor de straten (openbaar gebied) uitgegaan van een berging
coëfficiënt van 20 %. Deze waarde wordt in veel studies gebruikt. Voor de (gemiddelde) berging
coëfficiënt van de Bloemenbuurt (straten, bebouwing en binnenterreinen gezamenlijk) is een waarde
van 15 % aangenomen.
.
Binnenterreinen
In het winter- en zomerhalfjaar beweegt de grondwaterstand op binnenterreinen op hoofdlijnen mee
met de grondwaterstand in het openbaar gebied. In het algemeen is het verschil tussen de
grondwaterstand in het openbaar gebied en binnenterrein niet groot. Dit wijst op een uitwisseling van
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grondwater tussen openbaar gebied en de binnenterreinen. Het doorlaatvermogen op
binnenterreinen lijkt hoger dan op basis van boorbeschrijvingen werd verwacht.
In de Bloemenbuurt is het doorlaatvermogen van het openbaar gebied hoog. Het
doorlaatvermogen van binnenterreinen lijkt hoger dan verwacht. Dit is gunstig voor het effect
van een DI -systeem op de grondwaterstand.
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4

Nulperiode

4.1

Inleiding
De algemene doelstelling van de evaluatie is het in beeld brengen van de verandering van de
grondwaterstand door het verhogen van de waterstand in de DI-leidingen. De doelstelling van de
nulmeting is het vastleggen van de grondwaterstand in een periode zonder infiltratie. De nulmeting is
het uitgangspunt voor het in beeld brengen van de verandering van de grondwaterstand in de
pompperiode (zie hoofdstuk 6).
In de nulperiode wordt geen oppervlaktewater geïnfiltreerd. Wel transporteert de DI-leiding
grondwater van gebieden met hoge grondwaterstand naar gebieden met lage grondwaterstand. De
grondwaterstand wordt mede beïnvloed door neerslag en verdamping, door particuliere
onttrekkingen, door drainage van grondwater door nog niet vervangen lekke riolen en incidenteel
door de afvoer van grondwater via de overstort Irisplein.
Figuur 4.1 laat het verloop zien van de grondwaterstand van elf peilbuizen in het openbaar gebied.
In de regenrijke periode van december 2017 - januari 2018 staat de gemiddelde grondwaterstand
hoog, om en nabij NAP -2,65 m. In de droge zomer van 2018 begint de grondwaterstand begin juni
te dalen. Eind juli en in augustus staat gemiddeld de grondwaterstand op ongeveer NAP -3,0 m. De
periode van lage grondwaterstand eindigt begin september met overvloedige neerslag. Gedurende
negen maanden stond de grondwaterstand boven NAP -2,85 m, het streefpeil van het
oppervlaktewater en gedurende drie maanden er onder.
Figuur 4.2 geeft het verloop van de waterstand bij de overstort van de DI-leidingen op het Irisplein.
De hoogte van de overstort is NAP -2,66 m. Vergelijking van figuren 4.1 en 4.2 laat zien dat de
gemiddelde grondwaterstand in het openbaar gebied vrijwel overeenkomt met de waterstand van de
DI-leiding bij de overstort. Bij hoge grondwaterstanden werd via de overstort driemaal gedurende
korte tijd grondwater geloosd op het riool. Bij neerslag met hoge intensiteit stroomt regenwater in het
openbaar gebied oppervlakkig af. Straatkolken transporteren het regenwater naar de DI-leidingen. In
de nulperiode werd via de overstort Irisplein tweemaal oppervlakkig afstromend regenwater op het
riool geloosd.
De onderzoeksvragen van de nulmeting zijn:
1. Waar liggen gebieden met hoge en lage grondwaterstand, hoe groot zijn de verschillen en
waardoor worden deze verschillen veroorzaakt? Deze vraag wordt beantwoord met kaarten
representatief voor hoge grondwaterstand en voor zeer lage grondwaterstand. Afsluitend
wordt ingegaan op het transport van grondwater door DI-leidingen, zie paragraaf 4.2.
2. Tot welk niveau daalde in de extreme droge zomer van 2018 de grondwaterstand? Wat was
in de droge zomer zoals die van 2018 de hoeveelheid water die aangevoerd had moeten
worden om de grondwaterstand op peil te houden? Deze vragen worden uitgewerkt in
paragraaf 4.3.
3. Waar en wanneer is sprake van wateroverlast op binnenterreinen? Het antwoord op deze
vraag wordt gegeven met de resultaten van een enquête wateroverlast en met de
meetresultaten van in 2019 op binnenterreinen geplaatste loggers grondwaterstand, zie
paragraaf 4.4.
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4.2

Grondwaterstand en stroming van grondwater
Op figuur 4.1 is de grondwaterstand aangegeven ten opzichte van NAP. Bewoners namen in de
nulperiode bij drainputten stroming van water in DI-leidingen waar. Door de DI-leidingen stroomt
grondwater van gebieden met hoge grondwaterstand naar gebieden met lage grondwaterstand. In
gebieden met hoge grondwaterstand draineren de DI-leidingen grondwater en in gebieden met lage
grondwaterstand infiltreren de DI-leidingen water. Ook in goed doorlatende bodem (zandcunetten
openbaar gebied) vindt stroming van grondwater plaats van gebieden met hoge grondwaterstand
naar gebieden met lage grondwaterstand.
Om de stroming van grondwater in DI-leidingen in beeld te brengen is de grondwaterstand niet
aangegeven ten opzichte van NAP, maar ten opzichte van het gemiddelde peil van de DI-leidingen
(zogenaamde nulniveau). Figuur 4.3 geeft de grondwaterstand op 12 mei 2018, een dag
representatief voor hoge grondwaterstand (nulniveau NAP -2,75 m). Figuur 4.4 laat de
grondwaterstand zien op 23 juli 2018, een dag met zeer lage grondwaterstand (nulniveau NAP -2,99
m). Zowel op 12 mei als op 23 juli was het verschil in waterstand tussen de drainputten 1 t/m 6
maximaal 0,03 m. Op 12 mei stond de gemiddelde waterstand in de DI-leidingen 0,24 m hoger dan
op 23 juli. Op deze data was het verhang in de DI-leidingen min of meer gelijk.
In de figuren 4.3 en 4.4 zijn peilbuizen met een hoge grondwaterstand (0,05 m of meer boven
nulniveau) met een groene kleur aangegeven. Gebieden met een hoge grondwaterstand zijn het
zuidelijk deel van de Lisbloemstraat en het noordwestelijk deel van de Bloemenbuurt. Deze gebieden
liggen langs “doodlopende takken” van het systeem van DI-leidingen. Het gebied met hoge
grondwaterstand in het noordwestelijke deel van de Bloemenbuurt loopt door in het noordoostelijk
deel van het RET-terrein. Het noordelijk deel van achterpad tussen de Zonnebloemstraat en
Duizendschoonstraat ligt laag (NAP -2,7m), de grondwaterstand hoog. Waargenomen is dat hier
langs het achterpad vrijwel continu grondwater wordt onttrokken. Het betreft ijzerhoudend
grondwater, dat in contact komen met de buitenlucht oxideert en roestvormige afzettingen geeft.
Het gebied met hoge grondwaterstand langs het zuidelijke deel van de Lisbloemstraat loopt door op
het aangrenzende deel van het bedrijventerrein Ceintuurbaan. Ook peilbuis 17 (Irisplein) maakt deel
uit van dit gebied met hoge grondwaterstand,
Peilbuizen met een lage grondwaterstand (0,05 m of meer beneden het nulniveau) zijn met een gele
kleur aangegeven. Langs het noordelijk deel van de Lisbloemstraat ligt een groot gebied met lage
grondwaterstand. De lage grondwaterstand in dit gebied wordt verklaard door de onttrekking van
grondwater op het parkeerterrein van het appartementengebouw. Elektroweg en de drainage van
grondwater door oude riolen in de Margrietstraat. Vanwege de aanwezigheid van met zand
opgevulde petgaten is het doorlaatvermogen van het freatisch grondwater hoog en het
beïnvloedingsgebied groot. Op het parkeerterrein Elektroweg wordt de grondwaterstand verlaagd tot
NAP -3,1/-3,2 m (GOP/cgOH, maart 2018). De oorzaak van de overige gebieden met lage
grondwaterstand zijn de grondwater drainerende riolen op het westelijk deel van het bedrijventerrein
Ceintuurbaan en de grondwateronttrekking in de achtertuin van Malvastraat 9.
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In mei was het gebied met lage grondwaterstand groter dan in juli. In mei waren ook de verlagingen
van de grondwaterstand ten opzichte van het nulniveau groter dan in juli (figuur 4.3). Dit wordt
verklaard door het feit dat in perioden met hoge grondwaterstand meer grondwater wordt onttrokken
dan in perioden met lage grondwaterstand. Dit is ook van toepassing op grondwater drainerende
riolen.
Er zijn gebieden met een hoge en lage grondwaterstand. In het openbaar loopt het verschil in
grondwaterstand tussen deze gebieden op tot 0,2 meter, op binnenterreinen is het verschil
groter. Het systeem van DI-leidingen zorgt voor nivellering van grondwaterstanden.
In gebieden met lage grondwaterstanden wordt grondwater onttrokken of zijn grondwater
drainerende riolen aanwezig. In het oog springend is het gebied met lage grondwaterstand
langs het noordelijk deel van de Lisbloemstraat. In dit gebied liggen de ontrekking
appartementengebouw Elektroweg en oude drainerende riolen in de Margrietstraat.
Gebieden met een hoge grondwaterstand zijn het zuidelijk deel van de Lisbloemstraat en het
noordwestelijk deel van de Bloemenbuurt. Mogelijk stroomt in deze gebieden grondwater van
buiten de Bloemenbuurt naar de Bloemenbuurt. Deze gebieden liggen langs “doodlopende
takken” van het DI-systeem. Deze takken voeren continu grondwater af.

4.3

Grondwaterstroming over grenzen Bloemenbuurt
In paragraaf 4.2 is gesteld dat in gebieden met hoge grondwaterstand mogelijk grondwater van
buiten de Bloemenbuurt naar de Bloemenbuurt stroomt. Figuur 4.5 laat grondwaterstroming over de
grenzen van de Bloemenbuurt zien. Op deze kaart zijn ook peilbuizen met hoge en lage
grondwaterstand ten opzichte van het peil in de DI-leidingen aangegeven (paragraaf 4.2).
De lage grondwaterstand op het binnenterrein tussen de Malva- en Cliviastraat wordt veroorzaakt
door de lokale onttrekking Malvastraat (zie paragraaf 3.5). Ook op het binnenterrein LathyruspleinAzaleastraat. is de grondwaterstand laag. Hier stroomt grondwater vanuit de Bloemenbuurt naar
lekke riolen op het bedrijventerrein Ceintuurbaan. Deze stroming van grondwater volgt ook uit de
grondwaterstand van de particuliere peilbuizen Rozenlaan 13 en 111. Bewoonster Van der Laan kan
de oude riolen aanwijzen.
Langs het oostelijk deel van het bedrijventerrein Ceintuurbaan ligt een gebied met hoge
grondwaterstanden. Bij peilbuis 114 is de grondwaterstand in de achtertuin hoger dan de
grondwaterstand van peilbuis 114. Dit wijst op een stroming van het bedrijventerrein naar het oosten.
Ook bij peilbuis 17 Irisplein is de grondwaterstand hoog. Een mogelijke oorzaak is de stroming van
grondwater door een gedempt petgat dat onder het Noorderkanaal doorloopt naar de wijk Liskwartier
(zie bijlage 2, figuur 2, kaart gedempte petgaten). Het peil van het Noorderkanaal is om en nabij NAP
-1,0 m. Bij het petgat infiltreert oppervlaktewater.
Langs de oostelijke grens van de Bloemenbuurt stroomt ter plaatse van de onttrekking parkeerterrein
appartementengebouw grondwater van de Gravenbuurt naar de Bloemenbuurt. Langs het gedeelte
van de Elektroweg van de Violenstraat naar de Azaleastraat ligt een DI-leiding. In dit deel van de DIleiding infiltreert oppervlaktewater dat naar de Gravenbuurt afstroomt, In het droge seizoen van 2019
nam deze afstroming sterk toe (zie figuur 6.10, peilbuis 51).
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Ter plaatse van de kruising van Violenstraat met de Elektroweg stroomt grondwater richting
Gravenbuurt, waar de grondwaterstand aanzienlijk lager staat. Gedurende de pompperiode neemt
de afstroming van grondwater in de droge zomer van 2019 aanzienlijk toe.
In het noordwestelijke gedeelte van de Bloemenbuurt komen hoge grondwaterstanden voor. Ter
hoogte van peilbuis 15 vindt continu instroming plaats van grondwater vanuit het RET-terrein (GOPcgOH, oktober 2018). Dit wordt bevestigd door de grondwaterstand van peilbuis 15 die continu hoger
staat dan het peil in de DI-leiding. Ook de grondwaterstand van de langs de Kleiweg gelegen peilbuis
1d is hoog. Op het achterpad van het binnenterrein Zonnebloemstraat-Duizendschoonstraat kwelt
continu anaeroob ijzerhoudend grondwater (bijlage 5).
Mogelijk zijn de in- en uitstroming van grondwater over de grenzen van de Bloemenbuurt van
dezelfde orde van grootte.

4.4

Daling grondwaterstand zomer 2018
De in deze paragraaf te beantwoorden onderzoeksvragen zijn: tot welk niveau daalde in de extreme
droge zomer van 2018 de grondwaterstand en wat was in deze zomer de waterbehoefte, de
hoeveelheid water die aangevoerd had moeten worden om de grondwaterstand op peil te houden?
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De zomer van 2018 was extreem droog (herhalingstijd ongeveer dertig jaar). Op 1 juni viel 16 mm
neerslag. Hierna begint de droge zomer van 2018. In de periode vanaf 15 juni tot en met 25 juli viel
slechts 8 mm neerslag. Ook de maand augustus was droog. De droge zomer eindigde abrupt op 5
september met een bui van 31 mm, waardoor de grondwaterstand decimeters steeg.
Figuur 4.1 laat zien dat in juni en het grootse gedeelte van juli de gemiddelde grondwaterstand in het
openbaar gebied daalde tot om en nabij NAP -3,0 m. In de gehele maand augustus bleef de
gemiddelde grondwaterstand op dit niveau. Blijkbaar was in augustus de aanvulling van grondwater
door de (beperkte) regenval in evenwicht met de verliezen van grondwater. Met een hoosbui begin
september eindigde de periode met lage grondwaterstand. De bandbreedte van de metingen in het
openbaar gebied is ruim één decimeter. Deze bandbreedte wordt met name bepaald door de
aanwezigheid van gebieden met hoge en lage grondwaterstand (zie paragraaf 4,2).
Figuur 4.6 laat de gelijkmatige daling zien van de grondwaterstand binnenterreinen vanaf medio juni
tot eind juli. Het gemiddelde peil in de DI-leiding daalde tot NAP -2,99 m (23 juli). De spreiding in
grondwaterstand op binnenterreinen is twee tot drie decimeter. De hoogste grondwaterstanden
komen voor in de gebieden met hoge grondwaterstand in het openbaar gebied: zuidelijke deel
Lisbloemstraat (peilbuis Lisbloemstraat 18) en het noordwestelijk deel van de Bloemenbuurt (peilbuis
Zonnebloemstraat 21A). Hier staat de grondwaterstand hoger dan het peil in de DI-leidingen. Het
grondwater stroomt van de binnenterreinen naar de DI-leiding in de straat.
De grondwaterstand op de binnenterreinen langs de Rozenlaan (peilbuizen Rozenlaan 20 en
Hagedoorn 22) volgen het gemiddelde peil van de DI-leidingen. Ook hier daalt de grondwaterstand in
openbaar gebied en op binnenterreinen gelijkmatig.
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De laagste grondwaterstanden op binnenterreinen werden gemeten in de achtertuin Malvastraat 9
(tot NAP -3,13 m), de peilbuis achtertuin Lathyrusplein 1 (tot NAP -3,18 m) en de peilbuis
Lisbloemstraat 18 (tot NAP -3,03 m). De oorzaak is de doorgaande onttrekking/drainage van
grondwater in het droge seizoen. Bij het Lathyrusplein betreft het de drainage van grondwater
mogelijk door lekke riolen op het westelijk deel van het bedrijventerrein Ceintuurbaan,
Op het binnenterrein met peilbuis Lisbloemstraat 18 vlakt de daling af. Dit duidt op een afname van
de onttrekking van grondwater op het parkeerterrein appartementengebouw Elektroweg. Dit is in
overeenstemming met het drainageniveau van NAP -3,1/-3,2 van deze onttrekking.
Bij deze peilbuizen staat de grondwaterstand lager dan het peil in de DI-leiding. De stroming van
grondwater is van de straat naar de binnenterreinen.
In de droge zomer van 2018 daalde de grondwaterstand in het openbaar gebied en op
binnenterreinen tot om en nabij NAP -3,0 m. Gedurende een maand stond de grondwaterstand
op het laagst, op NAP -3,0 m.
In de tweede helt van juni 2018 daalde de grondwaterstand met 6 tot 7 mm per dag. Met deze
snelheid van daling en een gemiddelde berging coëfficiënt van 15 % is de waterbehoefte
geschat op 1 mm/dag.

4.5

Wateroverlast binnenterreinen
In deze paragraaf wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: waar en wanneer is er in de
nulperiode sprake van wateroverlast op binnenterreinen? De wateroverlast op binnenterreinen is
uitgewerkt in bijlage 5. De samenvatting voor de nul periode is:
1) De hoogte van het maaiveld van achtertuinen verschilt sterk. Dit is enerzijds het gevolg van het al
dan niet structureel ophogen van het maaiveld bij bouw en anderzijds van het al dan niet ophogen na
bouw. Ophoging na bouw gebeurt per achtertuin of collectief met meerdere achtertuinen tegelijk.
2) De enquête wateroverlast van het GOP van begin 2018 geeft aan dat 20 % van de respondenten
wel eens kampt met behoorlijke wateroverlast in achtertuinen met een duur van enkele dagen tot
meer dan een week en 20 % met minder ernstige vormen van overlast. 40% van de respondenten
heeft in het verleden de tuin opgehoogd of anders ingericht.
3) Eind april 2018, gedurende een periode met hoge neerslag stijgt de grondwaterstand in het
openbaar gebied tot maximaal NAP -2,60 m, dat is 0,06 meter boven het niveau van de overstort
(bijlage 5, figuur 6). Het DI-systeem draineert het grondwater in het openbaar gebied effectief. Op
binnenterreinen stijgt de grondwaterstand tot maximaal NAP -2,5 m, dat is 0,1 meter hoger dan in het
openbaar gebied en 0,16 meter boven het niveau van de overstort (bijlage 5, figuur 7). Ook in de
overige perioden met hoge neerslag stijgt de grondwaterstand op binnenterreinen tot maximaal om
en nabij NAP -2,5 m.
4) De meeste binnenterreinen liggen laag, de hoogte varieert van NAP -2,2 tot NAP – 2,8 m. Eind
april 2018 kwam veel wateroverlast voor, vooral aan de achterkant van tuinen en op achterpaden.
De grondwaterstand op binnenterreinen met een hoog maaiveld (Duizendschoonstraat 23B en
Rozenlaan 20) stijgt langzaam. Hier treedt geen wateroverlast op. In de peilbuizen Lisbloemstraat
18A en Malvastraat 9 stijgt de grondwaterstand in enkele uren decimeters tot aan het maaiveld. Er

Evaluatie Pilot Bloemenbuurt

Datum

Pagina

25-2-2021

46 van 78

treedt wateroverlast op. Nabij deze binnenterreinen wordt grondwater onttrokken, hierdoor daalt de
grondwaterstand snel (bijlage 5, figuur 7).
5) De eerste maatregel die bewoners bij wateroverlast doorgaans treffen is het wegpompen van
overtollig regenwater met ondiepe putjes/straatkolken, waarbij het water wordt geloosd op het riool.
Soms gaat een bewoner over tot het “diep” onttrekken van grondwater, zoals bij Malvastraat 9. De
bewoner-huurder is tot deze “noodmaatregel” overgegaan omdat de eigenaar van de woning de
achtertuin niet wil ophogen. Meestal gaan bewoner-eigenaars na enige tijd van overlast over tot het
ophogen van achtertuinen, waarbij in toenemende mate licht ophoogmateriaal gebruikt wordt,
waardoor bodemdaling afgeremd wordt (zie figuur 4.7).
Wateroverlast komt met name voor in het winterhalfjaar wanneer het langer meerdere dagen
hard regent en de grondwaterstand stijgt tot aan het maaiveld. Wateroverlast kan ook
ontstaan wanneer regenwater oppervlakkig afstroomt naar lagere gedeelten van
binnenterreinen, zoals achterpaden.
In perioden met hoge neerslag stijgt de grondwaterstand op binnenterreinen tot maximaal om
en nabij NAP -2,5 m. De eerste maatregel die bewoners bij wateroverlast op binnenterreinen
treffen is het wegpompen van overtollig regenwater water met ondiepe putjes/straatkolken.
Na verloop van tijd gaan bewoners meestal over tot het ophogen van binnenterreinen.
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5

Gemaal en DI-systeem

5.1

Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft het gemaal, de aanvoer van oppervlaktewater, de pompregimes en gaat in op
de oorzaken van het verschil tussen het peil in de DI-leidingen en de grondwaterstand. Hoofdstuk 6
brengt vervolgens het effect van infiltratie op de grondwaterstand in beeld. Figuur 5.1 is een foto van
het aanleggen van de persleiding.
Een gemaal is een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Het brengt
of houdt water in een gebied op een bepaald peil. Paragraaf 5.2 beschrijft het gemaal: de pomp, de
persleiding en de CPRW-drainput met sensoren, die het aan- en afslaan van de pomp sturen.
Paragraaf 5.3 legt het verband tussen de watervraag en het neerslagtekort. Paragraaf 5.4 gaat in op
het aan- en afslagpeil van de pomp in de CPRW-drainput en de drainputten van de DI-leidingen.
Paragraaf 5.5 beschrijft twee pompregimes en het effect van deze regimes op het waterpeil in het DIsysteem. Afsluitend gaat paragraaf 5.6 in op een deel van onderzoeksvraag 4: wat zijn de oorzaken
van het verschil tussen het waterpeil in DI-leidingen en de grondwaterstand van peilbuizen langs de
DI-leidingen?
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5.2

Gemaal
In augustus 2016 bracht Wareco de notitie aanvoer oppervlaktewater zuidelijk deel Kleiwegkwartier
uit (Wareco, augustus 2016). In deze notitie wordt een alternatief uitgewerkt voor het voornemen van
de gemeente om de DI-leidingen direct aan te sluiten op het oppervlaktewater. Dit alternatief bestaat
uit een pomp en een persleiding. Met de persleiding wordt de aanvoer van oppervlaktewater
versneld. In de notitie van Wareco wordt uitgegaan van een watervraag van 3,5 mm/dag. Deze
watervraag bestaat uit een gemiddelde zomerverdamping van 2 mm/dag, een rioollekkage van 1
mm/dag en een wegzijging in de droge periode van 0,5 mm/dag,
De gemeente heeft het gemaal ontworpen (zie figuur 5.2). Medio 2018 zijn pomp en persleiding
aangelegd. De maximale pompcapaciteit is 15 m3/uur. De capaciteit van de pomp is bepaald met de
watervraag van de Bloemenbuurt en de Gravenbuurt. Bij het ontwerp is uitgegaan van een
watervraag van 1,5 mm/dag gebaseerd op KNMI-neerslaggegevens (1,0 mm verdamping en 0,5 mm
inzijging). De oppervlakte van de Graven- en Bloemenbuurt is 23 ha. Dit geeft een watervraag van
15 m3/uur (Gemeente Rotterdam, juni 2017). De 200 m lange persleiding mondt uit in een
ontvangput. De ontvangput is verbonden met de nabijgelegen CPRW-drainput, waarin apparatuur is
aangebracht om het aan- en afslaan van de pomp te sturen. Het onttrekkingspunt ligt aan de
Erasmussingel met een streefpeil van het oppervlaktewater van NAP -2,85 m. Voor meer informatie
wordt verwezen naar het rapport “Sturingsregels en interventiemanagement pomp Bloemenbuurt”
(Gemeente Rotterdam, nov. 2018).
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5.3

Aanvoer oppervlaktewater
Figuur 5.3 geeft het aantal draaiuren van de pomp. Op 24 september 2019 bedroeg het aantal
draaiuren 3.375 en was volgens de debietmeter bij het gemaal 39.887 m3 water aangevoerd (mail
De Doelder, 1 juli 2020). Deze gegevens wijzen op een gemiddeld debiet van de pomp van 11,8 m/3
per draaiuur. Helaas is de debietmeter slechts sporadisch afgelezen.
Gezien de onzekerheden van het debiet van de pomp wordt in deze evaluatie uitgegaan van een
minimaal debiet van de pomp van 11,8 m3/uur en een maximaal debiet van 15,0 m3/uur.
Aanbevolen wordt om bij de voortzetting van het project het aantal draaiuren en het debiet continue
te registreren.

In de periode medio juli tot medio augustus 2019 werkte de pomp continu (figuur 5.2). De
wateraanvoer in deze periode was 12 tot 15 m3 per uur, uitgedrukt in mm waterschijf over de gehele
Bloemenbuurt 1,9 tot 2,4 mm/dag. Deze wateraanvoer is hoger dan de 1,5 mm van het ontwerp van
de gemeente en lager dan de wateraanvoer in een gemiddelde zomer van 3,5 mm/dag van Wareco.
Verklaring is dat voor het bepalen van de ontwerpwateraanvoer gerekend is met langjarige
meetgegevens en geen rekening is gehouden met extreme zomers zoals die van 2018 en het
weglekken van water over de randen van het gebied.
De wateraanvoer in de fasen van de pompperiode uitgedrukt in mm waterschijf per dag is:
- pompfase 1 7 november 2018 - 31 januari 2019
0,07 – 0,09 mm/dag
winter
- pompfase 2 31 januari 2019 – 22 augustus 2019
1,0 – 1,3 mm/dag
lente/zomer
- pompfase 3 22 augustus 2019 – 10 december 2019
0,6 – 0,8 mm//dag
herfst

Evaluatie Pilot Bloemenbuurt

Datum

Pagina

25-2-2021

50 van 78

Fase 1 van de pompperiode valt in de winter van 2018-2019. De wateraanvoer is klein. Fase 2 loopt
van februari tot 22 augustus 2019. In deze fase, de lente en zomer van 2019, is de wateraanvoer
groot. Fase 3 loopt van 22 augustus 2019 tot 10 december 2019 (herfst), de wateraanvoer neemt af.
Het verloop van de wateraanvoer wijst op een hoge watervraag in de zomer van 2019.
Figuur 5.4 geeft het (doorlopend potentieel) neerslagtekort in Nederland van het zomerhalfjaar van
2018 en 2019. Het neerslagtekort wordt verkregen door het verschil te berekenen tussen de
berekende referentiegewasverdamping en de hoeveelheid gevallen neerslag. Dit verschil wordt
gesommeerd in het tijdvak van 1 april tot en met 30 september. In 2018 was het gemiddelde
neerslagtekort circa 300 mm. Het was een extreem droog jaar met een herhalingstijd van 30 jaar,
Het zomerhalfjaar jaar van 2019 was droog jaar met een neerslagtekort oplopend tot ruim 200 mm.

Er is een verband tussen het neerslagtekort in 2019 (figuur 5.4) en de wateraanvoer (figuur 5.3).
Begin april loopt het neerslagtekort op. De droogte eindigt met een regenrijke periode eind
september 2019.
In de pompperiode was de maximale wateraanvoer 1,9 tot 2,4 mm per dag. Dit is hoger dan de
gemiddelde wateraanvoer in het ontwerp van de gemeente (1,5 mm/dag) en lager dan de
wateraanvoer in een gemiddelde zomer van 3,5 mm per dag geschat door Wareco. Het
zomerhalfjaar van 2019 was droog. Er is een duidelijk verband tussen neerslagtekort en
wateraanvoer.
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5.4

Aan- en afslagpeilen pomp
In het uitvoeringsplan is afgesproken om het waterpeil in de DI-leidingen op te zetten van NAP -2,85
m tot NAP -2,80 m en vervolgens tot NAP -2,75 m (Gemeente Rotterdam, november 2018). Deze
peilen heten de ontwerp-infiltratiepeilen
In de CPRW-drainput Akkerwindestraat zijn sensoren aangebracht om te pomp aan te sturen. De
Centrale Proces en Regelkamer Water (CPRW) verzorgt de aansturing van de pomp, inclusief het
instellen van het aan- en afslagpeil.
Figuur 5.5 geeft de aan- en afslagpeilen van de CPRW-drainput. Het aanslagpeil in fase 1 is
ingesteld op NAP -2,90 m, het afslagpeil op NAP -2,80 m. Het aan- en afslagpeil in fase 2 is
ingesteld op NAP-2,85 m en NAP -2,75 m en in fase 3 op NAP-2,80 m en NAP -2,70 m. Het opzetten
van het waterpeil naar NAP -2,85 m wordt dus gerealiseerd met een aanslagpeil van NAP -2,90 m en
een afslagpeil dat tien centimeter hoger ligt.
Figuur 5.5 geeft het met een logger geregistreerd waterpeil in de CPRW--drainput. Deze figuur laat
zien dat in de fasen 1 en 2 de pomp aan- en afslaat conform de ingestelde peilen. In fase 3 heeft het
afslaan van de pomp niet goed gewerkt. Het valt op dat er perioden zijn dat de pomp zeer frequent
aan- en afslaat. Ook zijn er perioden dat de pomp niet af- en aanslaat. Dit wordt beschreven in
paragraaf 5.5.
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Figuur 5.6 vergelijkt het handmatig gemeten peil in de DI-leidingen met het aanslagpeil in de CPRWdrainput. De laagst gemeten peilen in de DI-leidingen liggen om en nabij drie centimeter hoger dan
het aanslagpeil in de CPRW-drainput. Dit is in overeenstemming met de gegevens van het met
loggers registreerde peil van DI-leidingen (zie figuur 5.7). De oorzaak van het verschil tussen het
aanslagpeil CPRW en het peil in de DI-leidingen is niet achterhaald. Controlemetingen van de
gemeente van de hoogte van de drainputten tonen aan dat onnauwkeurigheden in waterpassingen
niet de oorzaak van het verschil zijn.

Het systeem om de pomp te laten aan- en afslaan heeft goed gewerkt, dit met uitzondering
van fase 3, waarin het afslaan niet goed werkte.
Afgesproken is om het waterpeil het DI-systeem op te zetten van NAP -2,85 m tot NAP -2,80 m
en vervolgens tot NAP -2,75 (ontwerp-infiltratiepeilen). De aanslagpeilen van de pomp liggen
0,05 m lager dan de ontwerp-infiltratiepeilen.
Uit metingen van het waterpeil in de drainputten 1 t/m 6 blijkt dat het aanslagpeil in de DIleidingen in fase 1 NAP -2,82 m is, in fase 2 NAP -2,77 m en in fase 3 NAP -2,72 m. Dit is drie
centimeter hoger dan het ontwerp-aanslagpeil.

5.5

Twee pompregimes
Figuur 5.6 laat het verloop zien van het waterpeil in de DI-leidingen. In de maanden december 2018
en januari hoefde de pomp niet te draaien en geeft deze figuur het verloop van het “natuurlijke”
waterpeil in de DI-leidingen, het waterpeil zonder pompen. Ook in de periode 11 t/m 28 mei lijkt het
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waterpeil “natuurlijk”. Dit is echter niet het geval want in deze periode werkt de pomp vrijwel continu
(zie figuur 5.3). De watervraag is dermate hoog dat het waterpeil beneden het afslagpeil van de
pomp blijft. Hierdoor ligt in de periode van 11 t/m 28 mei het gemiddelde waterpeil gemiddeld circa
vijf centimeter boven het aanslagpeil van fase 2. Er zijn meerdere wekenlange periodes waarin de
pomp continu gewerkt heeft.
Figuur 5.7 laat het verloop zien van het waterpeil in de drainputten 1, 3 en 5 op 17 november 2018.
Het is een periode met een beperkte infiltratie van oppervlaktewater, waardoor de pomp regelmatig
aan- en afslaat. Het verschil in waterpeil tussen de drainputten 1, 3 en 5 is klein. Deze figuur laat
zien dat de pomp na het aanslaan gedurende vier uren pompt. Na het afslaan van de pomp daalt het
waterpeil gedurende negen uur. Vervolgens begint een nieuwe cyclus van 13 uur. Op het moment
dat de pomp aanslaat staat het waterpeil in de drainputten op NAP -2,82 m, het aanslagpeil van de
pomp gedurende pompfase fase 1 (zie paragraaf 5.4).

De fluctuatie van het peil in de meet-drainput is tien centimeter (figuur 5.5), de fluctuatie in de
drainputten 1, 3 en 5 acht centimeter (figuur 5.7). De diameter van de DI-leiding in de
Akkerwindestraat van de meet-drainput naar de DI-hoofdleiding is 315 mm (figuur 1.2). Hydraulische
berekeningen hebben aangetoond dat de afname van de fluctuatie van het peil in het DI-systeem
van tien centimeter in de meet-drainput naar acht centimeter in de drainputten 1, 3 en 5, niet
verklaard kan worden door wrijvingsverliezen in het traject van de DI-leiding van de meet-drainput
naar de hoofdleiding in de Rozenlaan.
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Figuur 5.8 vergelijkt handmatige en logger metingen van het peil in de DI-leidingen. Deze figuur laat
zien dat wanneer er niet gepompt wordt, de verschillen tussen de handmatige en continue metingen
in de orde van grootte van centimeters zijn (meetfout). Dit was te verwachten.

Deze figuur laat tegelijk zien dat handpeilingen momentopnamen zijn die tijdens perioden waarin de
pomp regelmatig aan- en afslaat beperkte waarde hebben. Handmatige metingen van het peil in DIleidingen zijn waardevol in perioden dat de pomp niet werkt. Handpeilingen zijn aanvullend op de
metingen van loggers.
Het maximale peil in de DI-leiding is het peil op het moment dat de pomp afslaat, het minimale peil
het moment dat de pomp aanslaat. In figuur 5.8 is het verschil tussen het maximale en minimale peil
zeven centimeter.
Bij het regelmatig af- en aanslaan van de pomp geven de continue metingen het begin en einde van
de periode van aan- en afslaan van de pomp aan (het aan- en afslagpeil).
Er zijn twee pompregimes, het regelmatig aan- en afslaan van de pomp en het continu
pompen. Bij continu pompen is de waterbehoefte zo groot dat het afslagpeil niet bereikt
wordt. In deze situatie ligt het waterpeil in de DI-leidingen ruim boven het aanslagpeil.
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Handmatige metingen van het peil in DI-leidingen zijn waardevol in perioden dat de pomp niet
werkt. Tijdens het draaien van de pomp varieert het peil in de DI-leidingen sterk en zijn
handmatige metingen van beperkte waarde.

5.6

Grondslagen verschil peil DI-leiding en grondwaterstand
Onderzoeksvraag 4 is: wat is het verschil tussen het waterpeil in DI-leidingen en de grondwaterstand
van de langs de DI-leidingen gelegen peilbuizen en waardoor worden deze verschillen veroorzaakt?
Recent heeft de gemeente Rotterdam onderzoek gedaan naar infiltratieleidingen in Oud
Hillegersberg (Gemeente Rotterdam, mei 2019). In Oud Hillegersberg zijn de DI-leidingen onder
vrijverval aangesloten op het oppervlaktewater. Relevante conclusies voor de pilot zijn:
➢ Verschillen tussen het waterpeil van een drainput en dichtstbijzijnde peilbuis worden
veroorzaakt door verticale/horizontale wegzijging van grondwater en de intreeweerstand van
de DI-leidingen. Deze factoren zijn echter niet goed afzonderlijk van elkaar te kwantificeren;
➢ Er zijn geen aanwijzingen dat de werking van de DI-leiding vermindert door dichtslibben.
Bij een goed functionerend DI-systeem is de intreeweerstand circa vijf centimeter (Wareco, april
2019). In de Bloemenbuurt is voor de omstorting van de DI-leiding cunet zand gebruikt, de
intreeweerstand is onbekend. In het volgende wordt het verschil peil DI-leiding en grondwaterstand in
de Zonnebloemstraat onder de loep genomen.
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Figuur 5.9 geeft het verloop van het peil van drainput 1 (handmatig en continu, diver) en de
grondwaterstand van peilbuizen 15 (logger) en 13 (handmatig). Bij peilbuis 15 staat de
grondwaterstand gedurende de gehele pompperiode hoger dan het peil in de DI-leiding. Dit is het
gevolg van de aanvoer van grondwater van het RET-terrein in oostelijke richting naar de DI-leiding.
Bij peilbuis 13 staat de grondwaterstand gedurende de pompperiode lager dat het peil in de DIleiding. Dit is het gevolg van de stroming van grondwater naar drainerende riolen op het westelijk
gedeelte van het bedrijventerrein Ceintuurbaan (zie bijlage 4, paragraaf 9).
Figuur 5.10 geeft het peil van drainput 1, de grondwaterstand van peilbuis 13 en het verschil tussen
het peil van drainput 1 en de grondwaterstand van peilbuis 13. Deze figuur laat zien dat de
grondwaterstand bij peilbuis 13 vanaf start metingen enige centimeters lager staat dat het peil in de
drainput 1. Begin april, aan het begin van het droge zomerhalfjaar van 2019, neemt het verschil toe
met ongeveer 7 cm. Gedurende het droge zomerhalfjaar neemt het verschil geleidelijk toe tot om en
nabij tien centimeter eind september, wanneer regenval het droge zomerhalfjaar beëindigt.
Aan het einde van het droge zomerhalfjaar (maanden augustus en september) is het verschil tussen
peil DI-leiding en de grondwaterstad maximaal. Deze maanden zijn gekozen om het maximale effect
van het droge zomerhalfjaar van 2019 op het grondwatersyteem te analyseren.
.

Het verschil tussen het waterpeil van een drainput en de dichtstbijzijnde peilbuis wordt
veroorzaakt door verticale/horizontale stroming van grondwater en de in/uittreeweerstand van
de DI-leidingen. Stroming van grondwater en in/uittreeweerstand zijn niet goed afzonderlijk
van elkaar te kwantificeren.
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Tijdens een droog zomerhalfjaar verandert de stroming van grondwater. Aan het einde van
het droge zomerhalfjaar van 2019 is het verschil tussen peil DI-leidingen en grondwaterstand
maximaal.
Deze grondslagen zijn het uitgangspunt voor de analyse van het verschil tussen peil DIleiding en grondwaterstand in het droge zomerhalfjaar van 2019, met het accent op de
maanden augustus en september (bijlage 4 en paragraaf 6.5).
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6

Pompperiode

6.1

Inleiding
Het doel van deze evaluatie is het in beeld brengen van de verandering van de grondwaterstand
door het opzetten van het peil in de DI-leidingen. Figuur 6.1 geeft het overzicht van de maandelijkse
neerslag, de draaiuren pomp en het verloop van het waterpeil in de DI-leidingen. Deze figuur laat de
aanslagpeilen in de DI-leidingen zien (zie paragraaf 5.4): pompfase 1 NAP -2,82 m, (winter 20182019), fase 2 NAP -2,77 m (lente-zomer 2019) en fase 3 NAP -2,72 m (herfst 2019). Deze figuur laat
zien dat het peil in de DI-leidingen meestal hoger stond dan de aanslagpeilen.

De paragrafen 6.2, 6.3 en 6.4 geven voor respectievelijk de fasen 1, 2 en 3 het effect van het
opzetten van het peil op de grondwaterstand.
In paragraaf 6.3 (fase 2) wordt ook ingegaan de onderzoeksvraag: wat is de grondwaterdekking van
het bovenste funderingshout in de droge zomer van 2019?
Paragraaf 6.4 fase 3) beantwoordt de onderzoeksvraag: wat is in de pompperiode het verband
tussen het opzetten van het peil in de DI-leidingen en wateroverlast op binnenterreinen?
Afsluitend analyseert paragraaf 6.5 het verschil tussen het peil in de DI-leiding en de
grondwaterstand (onderzoeksvraag 4).
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6.2

Fase 1, winter 2018-2019
Figuur 6.2 geeft het overzicht van de dagneerslag, de draaiuren pomp, het aanslagpeil in de DIleiding en het peil van de DI-leidingen. November 2018 was met 26 mm neerslag droog, gemiddeld
viel 87 mm. De neerslag in december 2018 en januari 2019 was gemiddeld. In de maand november
heeft de pomp 74 uur gedraaid. In de maanden december en januari bleef het peil van de DIleidingen boven het aanslagpeil van de DI-leidingen, in natte perioden stond de grondwaterstand
ruim erboven. Het peil in de DI-leidingen bleef beneden het niveau van de overstort Irisplein.

In de periode 13 november tot en met 27 november viel slechts 1 mm neerslag. Het peil in de DIleiding zakte tot het aanslagpeil. In de periode van 17 tot en met 27 november heeft de pomp in
totaal 74 uur gedraaid. De pomp sloeg regelmatig aan en af conform ontwerp (figuur 5.7). Met een
debiet van de pomp van 11,8 en 15,0 m3/uur komt dit in deze periode overeen met een
infiltratiedebiet van 4 m3 per uur of een waterschijf van 0,5 tot 0,8 mm/dag.
De grondwaterstand in het openbaar gebied fluctueert als gevolg van het aan- en afslaan van de
pomp. Figuur 6.3 laat zien dat deze fluctuatie varieert van 1 tot 4 cm. Door in- en uittreeweerstand
van DI-leidingen en de weerstand van stroming van grondwater in de bodem wordt de fluctuatie van
de grondwaterstand gedempt. De demping van de fluctuatie van de grondwaterstand doet denken
aan de demping van getijdengolven in grondwater langs de kust. Voor deze situatie is het
(hydrologische) principe van superpositie gebruikt: het effect van een onttrekking of infiltratie op een
bestaande situatie superponeren. Dit is niet helemaal correct; het principe van superpositie mag
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alleen worden toegepast bij een onveranderd stromingsdomein (= vorm en eigenschappen van
doorstroomde grond). Opmerkelijk is dat in de droge periode van november door de infiltratie van
oppervlaktewater de grondwaterstand in het openbaar gebied min of meer gelijk bleef (figuur 6.3).

In de pompfase 1, winter 2018-2019, werd in november gedurende een droge periode van 15
dagen oppervlaktewater geïnfiltreerd. Het effect van de infiltratie was zoals verwacht: de
grondwaterstand in het openbaar gebied daalde niet, maar bleef min of meer gelijk.

6.3

Fase 2, lente en zomer 2019
Figuur 6.4 geeft een overzicht van de maandneerslag, de draaiuren pomp, het aanslagpeil in de DIleidingen (NAP -2,77 m) en verloop van het waterpeil in de DI-leiding. In fase 2 worden drie perioden
onderscheiden. In het volgende worden deze perioden besproken. Afsluitend wordt ingegaan op de

Evaluatie Pilot Bloemenbuurt

Datum

Pagina

25-2-2021

61 van 78

grondwaterdekking van het bovenste funderingshout.

Eerste periode
De eerste periode bestaat uit de maanden februari en maart. In deze maanden viel meer neerslag
dan gemiddeld. Perioden van overvloedige neerslag en perioden van droogte wisselden elkaar af.
Op 16 maart loosde de overstort Irisplein grondwater op het vuilwaterriool. Droge perioden kwamen
voor in de tweede helft van februari en maart. In deze perioden daalde de grondwaterstand snel. Aan
het einde van deze droge perioden werd oppervlaktewater geïnfiltreerd. Eind maart draaide de pomp
in een week vijftig uren en werd gemiddeld 4 m3 oppervlaktewater per uur geïnfiltreerd.
Tweede periode
De tweede periode loopt van april tot en met juni. In april begint de meteorologische droogte van het
zomerhalfjaar van 2019, het aantal draaiuren van de pomp neemt sterk toe. De droogte van het
zomerhalfjaar eindigt begin september. De maand juni was nat, met stortbuien van meer dan 20 mm
op 12 en 15 juni. Deze buien geven een grote piek in het waterpeil van de DI-leiding en een sterke
afname van het aantal draaiuren van de pomp.
In de tweede periode onttrok de bemaling van het bouwblok Rozenlaan veel grondwater. Het
opgepompte water werd geloosd op het riool. De waterhuishouding in de maanden april, mei en juni
werd sterk beïnvloed door de bemaling Rozenlaan (paragraaf 3.5). De data van deze maanden zijn
niet geschikt om het effect van infiltratie op de grondwaterstand te analyseren.
Het peil in de DI-leiding is opgezet tot ruim boven het aanslagpeil DI-leidingen van NAP -2,77 m. Dit
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werd voornamelijk veroorzaakt door perioden van continu pompen, waarbij het peil van de DIleidingen onder het afslagniveau van de pomp bleef.
Derde periode
De derde periode loopt van begin juli tot en met 22 augustus. In juli vielen drie stortbuien. De
neerslag in augustus viel voornamelijk in de week van 8 tot en met 14 augustus. Vanaf begin juli tot
8 augustus werkte de pomp vrijwel continu. In deze periode was de wateraanvoer waarschijnlijk 12
tot 15 m3 per uur. In de regenrijke periode van 8 tot en met 14 augustus werkte de pomp niet. In de
laatste week van fase 2 draaide de pomp nagenoeg continu. Figuur 6.4 laat zien dat in de periode 1
tot en met 22 augustus het gemiddelde peil in DI-leidingen op ongeveer NAP -2,70 m stond, dat is
0,07 m boven het aanslagpeil.
Grondwaterdekking funderingshout begin augustus 2019
Figuur 6.5 is een kaart van de gemiddelde grondwaterstand in de periode van 2 tot en met 7
augustus. De totale neerslag in deze periode was slechts 2 mm. De pomp werkte vrijwel continu. Op
figuur 6.5 is de grondwaterstand aangegeven ten opzichte NAP -2,68 m, dat is het gemiddelde peil
van de drainputten 1 t/m 6 in de periode van 2 tot en met 7 augustus (figuur 6.4).
Op figuur 6.5 is het merendeel van de peilbuizen geel gekleurd, hetgeen betekent dat de
grondwaterstand vijf of meer cm beneden het gemiddelde peil van de DI-leidingen ligt. Een gele kleur
betekent aanzienlijke infiltratie van oppervlaktewater. Peilbuizen met grondwaterstanden gelijk of
boven NAP -2,68 m zijn groen gekleurd. Deze peilbuizen liggen in het noordwestelijke deel van de
Bloemenbuurt en in de omgeving van het Irisplein. Dit zijn de delen van de Bloemenbuurt waar
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instroming plaats vindt over de grenzen van de Bloemenbuurt (paragraaf 4.3).
De laagste grondwaterstanden komen voor nabij onttrekkingen en grondwater drainerende riolen,
zoals langs de Elektroweg. Wanneer deze grondwaterstanden buiten beschouwing worden gelaten
dan ligt de grondwaterstand maximaal dertien centimeter beneden NAP -2,68 m, het peil in de DIleidingen (figuur 6.5, peilbuis 1a Akkerwindestraat). Ook de grondwaterstand bij de peilbuizen 107,
110 en 113 is laag, twaalf centimeter beneden NAP -2,68 m. Wanneer peilbuizen nabij onttrekkingen
en grondwater drainerende riolen buiten beschouwing worden gelaten dan ligt de grondwaterstand
maximaal om en nabij twaalf centimeter beneden het peil van de DI-leiding van NAP -2,68 m. Dit
komt overeen met een hoogte van NAP -2,80 m.
Verwacht wordt dat bij een peil in de DI-leidingen van NAP -2,75 m de grondwaterdekking van het
bovenste funderingshout op NAP -2,85 m marginaal is. Uitgangspunt hierbij is dat het maximale
verschil tussen het peil van de DI-leiding en de grondwaterstand ruim tien centimeter bedraagt. In de
Bloemenbuurt is bij 16% van de panden het funderingshout hoger dan NAP -3,0 m (§2.3); bij een
marge van 0,1 m is voor dit percentage opzetten van peil in DI-leiding nodig. Aanbevolen wordt om
droogval van funderingshout in een vervolg uit te werken.
Door infiltratie van oppervlaktewater nam in de droge zomer van 2019 bij (vrijwel) continu
pompen het verschil tussen het peil in de DI-leiding en de grondwaterstand op enkele
plaatsen toe tot ruim tien centimeter maar er zijn ook plaatsen waar dit niet is geconstateerd.
Dit geldt niet voor gebieden waar grondwater werd onttrokken of gedraineerd.
Het is gewenst om de methodiek van het aan- en afslaan van de pomp te optimaliseren,
waarbij overwogen dient te worden om de sensoren niet in de DI-leiding maar in een
grondwaterput aan te brengen.
Verwacht wordt dat bij een peil in de DI-leidingen van NAP -2,75 m de grondwaterdekking van
het bovenste funderingshout op NAP -2,85 m marginaal is. Aanbevolen wordt om droogval
van funderingshout nader te analyseren.
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6.4

Fase 3, herfst 2019
Figuur 6.6 geeft een overzicht van de dagelijkse neerslag, het waterpeil bij de overstort Irisplein en
het aanslagpeil in de DI-leidingen. Het aanslagpeil, slechts zes centimeter beneden het niveau van
de overstort Irisplein, heeft goed gewerkt. In deze fase verliep het afslaan niet conform ontwerp.
Er worden twee periode onderscheiden. De eerste periode loopt 22 augustus tot begin september.
Het zijn de laatste weken van de meteorologische droogte van het zomerhalfjaar van 2019. De
tweede periode, van begin september tot medio december, was nat. In de maanden september,
oktober en november viel respectievelijk 94, 104 en 117 mm neerslag. In deze maanden valt
gemiddeld 87, 90 en 87 mm. In het volgende wordt ingegaan op de tweede periode.

In de maanden oktober, november en december heeft de pomp enkele malen gedraaid. Dit gebeurde
bijvoorbeeld gedurende de droge dagen van eind oktober. De grondwaterstand daalde. Op 28
oktober rond het middaguur stond het peil bij de overstort Irisplein 0,06 meter beneden het niveau
van de overstort. Op 29 oktober sloeg de pomp om 20.00 uur aan. De pomp bleef bijna drie dagen
draaien, tot 1 november 15.00 uur. Hierdoor stond op 1 november het peil bij de overstort DI-leiding
hoog. Dit was een belangrijke oorzaak dat tijdens de natte eerste helft van november gedurende een
tiental dagen het waterpeil van de DI-leiding boven het niveau van de overstort stond en een

Evaluatie Pilot Bloemenbuurt

Datum

Pagina

25-2-2021

65 van 78

aanzienlijke hoeveelheid grondwater op het vuilwaterriool geloosd werd.
Verband opzetten peil DI-leidingen en wateroverlast op binnenterreinen
Figuur 6.7 geeft voor de nul- en pompperiode het verloop van de grondwaterstand van de acht
peilbuizen op binnenterreinen. De laagste grondwaterstanden op binnenterreinen zijn het gevolg van
onttrekkingen, zoals de peilbuis nabij de onttrekking Malvastraat en de peilbuis nabij de onttrekking
appartementencomplex Elektroweg (peilbuis Lisbloemstraat 18).
Op alle binnenterreinen is de grondwaterstand in de periode van droogte van de nulperiode (2018)
het laagst. In de periode van droogte in de pompperiode (2019) staat de grondwaterstand op
binnenterreinen twee tot drie decimeter hoger. Blijkbaar werd in de periode van droogte van 2019 het
grondwater op binnenterreinen aangevuld door het opzetten van peil in de DI-leiding en horizontale
stroming van grondwater vanaf straten.

De in deze paragraaf te beantwoorden onderzoeksvraag is of door het opzetten van het peil van de
DI-leidingen wateroverlast op binnenterreinen toeneemt, De wateroverlast op binnenterreinen is
uitgewerkt in bijlage 5. De samenvatting voor de pompperiode is:
In fase 1 (winter 2018 – 2019) werd er nauwelijks gepompt en was het risico op wateroverlast
vergelijkbaar met de nulperiode. In deze fase was het aanslagpeil in de DI-leidingen NAP -2,82 m.
Fase 2 valt grotendeels samen met de periode van droogte van het zomerhalfjaar van 2019. Het
aanslagpeil in de DI-leidingen was NAP -2,77 m. Bij de twee stortbuien van medio juni 2019 ontstond
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gedurende kortere tijd plaatselijk wateroverlast op binnenterreinen. In vergelijking met de nulperiode
neemt de kans op wateroverlast beperkt toe.
In fase 3 was het aanslagpeil in de DI-leidingen het hoogst (NAP -2,72 m). Deze fase valt
grotendeels samen met natte herfstmaanden. In het openbaar gebied draineert het systeem van DIleidingen het grondwater zeer effectief.
In fase 3 neemt wateroverlast vooral toe op binnenterreinen waar grondwater wordt onttrokken. Op
de overige binnenterreinen neemt vooral de duur van wateroverlast toe.
In vergelijking met de nulperiode neemt de wateroverlast in fase 1 van de pompperiode bij
een aanslagpeil in de DI-leidingen van NAP -2,82 m nauwelijks toe. Bij een aanslagpeil in de
DI-leidingen van NAP -2,77 m (fase 2) neemt de wateroverlast in het zomerhalfjaar nauwelijks
toe en in het winterhalfjaar enigszins. Bij een aanslagpeil van NAP -2,72 m (fase 3) neemt de
wateroverlast in het zomerhalfjaar beperkt toe en in het winterhalfjaar aanzienlijk. Er zijn geen
gegevens hoe bewoners in de pompperiode wateroverlast in achtertuinen ervaren hebben.
Het GOP heeft hierover geen meldingen ontvangen.

6.5

Analyse verschil peil DI-leiding en grondwaterstand
In paragraaf 5.6 is geconcludeerd dat het verschil tussen het peil in de DI-leiding en de
grondwaterstand het gevolg is van lokale stroming van grondwater. In de Bloemenbuurt zijn de
intree- en uittreeweerstand onbekend. In het volgende worden in het openbaar gebied de volgende
drie hydrogeologische situaties beschouwd:
- zandcunet met hoge grondwaterstand;
- zandcunet met lage grondwaterstand;
- zandcunet met zeer lage grondwaterstand als gevolg van onttrekkingen of drainerende riolen
De waargenomen grondwaterstand wordt bepaald door factoren zoals de afstand van de peilbuis tot
de DI-leiding, de filterstelling van de peilbuis, de verticale doorlatendheid en het doorlaatvermogen
van het zandcunet. De doorlatendheid en het doorlaatvermogen zijn slechts indicatief bekend maar
variëren sterk.
Gebieden met hoge grondwaterstand
Figuur 6.5 geeft twee gebieden met hoge grondwaterstand in de droge zomer van 2019 (begin
augustus). Deze gebieden zijn het noordwestelijk gedeelte van de Bloemenbuurt (noordelijk gedeelte
Zonnebloemstraat) en het gebied langs het oostelijk gedeelte van het bedrijventerrein Ceintuurbaan
(Irisplein en zuidelijke deel Lisbloemstraat). Ook in de droge zomer van 2018 stond de
grondwaterstand in deze gebieden hoog (figuur 4.4)
Figuur 5.9 geeft het verloop van het peil in drainput 1 en peilbuis 15 Zonnebloemstraat. In de droge
zomer van 2019 stond de grondwaterstand in peilbuis 15 nog altijd hoger dan het peil in de DIleiding, De DI-leiding draineerde naar het oosten stromend grondwater (paragraaf 5.6).
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Peilbuis IP4 (Irisplein) ligt in het gebied langs het oostelijke gedeelte van het bedrijventerrein
Ceintuurbaan. Figuur 6.8 geeft het verschil van het peil drainput 6 en grondwaterstand peilbuis IP4.
Figuur 6.8 laat zien dat in de nulperiode de DI-leiding grondwater draineerde en dat in de
pompperiode bij de verhoging van het peil in de DI-leiding de drainage van grondwater omsloeg in
infiltratie van oppervlaktewater. Het verschil tussen het peil in de DI-leiding varieerde van plus vijf
centimeter in de nulperiode tot minus vijf centimeter in de pompperiode.
Gebieden met lage grondwaterstand
Figuur 6.5 laat zien waar peilbuizen met een lage grondwaterstand voorkomen. Dit zijn de peilbuizen
waarin de grondwaterstand begin augustus vijf cm of meer beneden het peil van de DI-leiding stond.
In het volgende worden zeer lage grondwaterstanden buiten beschouwing gelaten. Dit zijn de
peilbuizen waar de grondwaterstand twintig centimeter of meer beneden het peil van de DI-leiding
stond, hetgeen veroorzaakt werd door onttrekkingen of drainage van grondwater door lekke riolen.
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Figuur 5.10 (paragraaf 5.6) geeft bij peilbuis 15 (Zonnebloemstraat) het verloop van het verschil
tussen het peil van de DI-leiding en de grondwaterstand. Deze figuur laat zien dat dit verschil in april
bij het begin van de droge periode van 2019 snel toenam met zeven centimeter. Deze toename is
het gevolg van een sterke toename van de watervraag en infiltratie van oppervlaktewater. Aan het
einde van de droge periode (eind september) nam het verschil snel af met tien cm. Deze afname is
het gevolg van een sterke afname van de watervraag en infiltratie van oppervlaktewater. Figuur 6.9
laat een vrijwel identieke toe- afname zien bij peilbuis 110 (hoek van de Orchideestraat met de
Rozenlaan). De toename in april was zes centimeter, de afname eind september negen centimeter;
eind september viel ±60 mm neerslag wat van invloed kan zijn (want de DI-leiding voert niets af tenzij
het overstort aan het Irisplein).
Gebieden met zeer lage grondwaterstand
Zeer lage grondwaterstanden zijn grondwaterstanden die begin augustus 2019 twintig centimeter of
meer beneden het peil van de DI-leidingen stonden. Figuur 6.5 laat zien dat bij de peilbuizen in de
Elektroweg (peilbuizen 41, 116 en 117) en de Margrietstraat (peilbuis 112) zeer lage
grondwaterstanden voorkwamen. Alleen peilbuis 41 staat langs een DI-leiding.
Figuur 6.10 laat het verloop zien van het peil van drainput 5 en de grondwaterstand van peilbuis 41.
Begin augustus lag de grondwaterstand van deze peilbuis twintig centimeter beneden het peil van de
DI-leiding. De zeer lage grondwaterstand van peilbuis 41 wordt veroorzaakt door horizontale
afstroming van grondwater van de Bloemenbuurt naar de Gravenbuurt, waar de grondwaterstand
door ontwatering van het rioolsysteem laag is.
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De toename van het verschil tussen het peil DI-leiding begin april was vijf centimeter, de afname eind
september tien centimeter.

In gebieden met een natuurlijke hoge grondwaterstand stond aan het einde van de droge
zomer van 2019 de grondwaterstand tot maximaal vijf centimeter boven het peil van de DIleidingen. In gebieden met lage en zeer lage grondwaterstand nam het verschil tussen het peil
in de DI-leidingen en de grondwaterstand geleidelijk toe. Aan het einde van de droge zomer
van 2019 was het verschil maximaal en plaatselijk ± tien centimeter.
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7

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

7.1

Inleiding
Maatregelen om de waterhuishouding van de Bloemenbuurt te verbeteren vragen om een
gedetailleerd inzicht tot in de haarvaten van het (grond)watersysteem. Het is een proces van meten,
weten, begrijpen en sturen. In de pilot is dit proces doorlopen. Gemeente en burgers hebben veel
metingen verricht, met name van de stand van het grondwater en het waterpeil in de DI-leidingen. Dit
heeft geleid tot meer weten (kennis) van de hydrogeologische opbouw van de ondiepe ondergrond,
het infiltreren van oppervlaktewater met DI-leidingen en de stand van het grondwater, zowel in het
openbaar gebied als op de binnenterreinen. Het is vervolgens een grote stap naar het begrijpen van
het grondwatersysteem, met name de stroming van grondwater en het verloop van de
grondwaterstand. De laatste processtap is sturen, het nemen van maatregelen.
Paragraaf 7.2 geeft de (hoofd)conclusies. Deze conclusies zijn onderbouwd in hoofdstuk 4
(nulperiode), hoofdstuk 5 (gemaal en DI-leidingen) en hoofdstuk 6 (pompperiode). In deze
hoofdstukken wordt de verandering van de grondwaterstand door het verhogen van de waterstand in
de DI-leidingen in beeld gebracht en worden de onderzoeksvragen beantwoord. In paragraaf 7.2
worden eerst de hoofdconclusies gegeven. Dit zijn de conclusies over het opzetten van het peil en
het effect van het opzetten van het peil op de grondwaterstand. Vervolgens komen de overige
conclusies aan de orde.
Paragraaf 7.3 gaat over de stap van sturen, het nemen van maatregelen. Deze paragraaf geeft eerst
inhoudelijke aanbevelingen en beschrijft vervolgens twee varianten om de waterhuishouding van de
Bloemenbuurt te verbeteren

7.2

Conclusies
De nulperiode loopt van 17 november 2017 tot 22 oktober 2018, de pompperiode van 7 november
2018 tot 10 december 2019. Het jaar 2018 was een bijzonder droog jaar, het jaar 2019 was
aanzienlijk droger dan gemiddeld. Deze jaren zijn zonder meer geschikt om het effect van droogte op
de grondwaterstand te onderzoeken. Het is nog niet zeker of het in toekomstige zomers droger zal
worden. Het KNMI meent dat de kans dat dit niet gebeurt groter is dan dat het niet droger wordt.
De drie hoofdconclusies zijn:
1) Met het gemaal kan het waterpeil in de DI-leidingen naar wens opgezet worden;
2) In het ontwerp van het gemaal is de waterbehoefte van verdamping en inzijging (totaal 1,5
mm/dag in droge perioden) goed ingeschat. Hierbij is geen rekening gehouden met het
onttrekken van grondwater door particulieren, de drainage van grondwater door lekke riolen,
extreem droge zomers en stroming van grondwater over de grenzen van de Bloemenbuurt.
Hierdoor was in 2019 de watervraag in droge perioden enigszins hoger dan bij het ontwerp is
aangenomen (1,9 tot 2,4 mm per dag).
3) In de droge zomer van 2019 was er nauwelijks of geen droogval van funderingshout, dit met
uitzondering van plaatsen waar grondwater werd onttrokken of gedraineerd. In de droge
zomer van 2019 stond de grondwaterstand op meerdere plaatsen tot om en nabij tien
centimeter lager dan het peil in de DI-leidingen. Tegelijkertijd waren er ook plaatsen waar de
grondwaterstand nauwelijks afweek van het peil in de DI-leidingen.
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De zeven conclusies over grondwater zijn:
1) Gedurende de nulperiode en de pompperiode was het verschil tussen de freatische
grondwaterstand en de stijghoogte van het diepe watervoerende vrij constant (1,0 m). Hierdoor is
ook de inzijging naar het diepe watervoerende pakket vrij constant. In deze evaluatie wordt een
inzijging van 0,3 mm/dag aangehouden. Met een constante inzijging kan de ondiepe ondergrond
eenvoudig geschematiseerd worden door freatisch grondwater met aan de onderzijde een
uniforme inzijging.
2) In de Bloemenbuurt is het doorlaatvermogen van het freatisch grondwater hoger dan op basis
van veldwerk verwacht werd. Op binnenterreinen is het doorlaatvermogen kleiner dan in de
openbare ruimte en onder gebouwen. Het doorlaatvermogen op binnenterreinen is hoger dan op
basis van boorbeschrijvingen werd verwacht.
3) In gebieden waar geen grondwater wordt onttrokken/gedraineerd staat de grondwaterstand
onder huizen en gebouwen vrijwel gelijk aan de grondwaterstand in het openbaar gebied. Dit is
van belang voor het vaststellen van de grondwaterdekking van het bovenste funderingshout. In
de achtertuinen wijkt de grondwaterstand in beperkte mate af van de grondwaterstand in het
openbaar gebied.
4) Bij infiltratie van water met DI-leidingen ontstaat er een verschil tussen de waterstand in de DIleiding en de grondwaterstand in het openbaar gebied. Dit verschil wordt onder andere
veroorzaakt door de uittreeweerstand van de DI-leiding.
5) In de nulperiode stroomt grondwater van gebieden met hoge grondwaterstand naar gebieden
met lage grondwaterstand. Gebieden met lage grondwaterstand zijn met name het gevolg van
particuliere onttrekkingen van grondwater en grondwater drainerende lekke riolen. Het transport
van grondwater via DI-leidingen zorgt voor nivellering van grondwaterstanden.
6) Particuliere onttrekkingen van grondwater en grondwater drainerende riolen verstoren de
natuurlijke grondwaterhuishouding. Hierdoor neemt het risico op droogval van het bovenste
funderingshout toe
7) Bij een aanslagpeil in de DI-leidingen van NAP -2,75 m neemt de wateroverlast, in vergelijking
met de nulperiode, in het zomerhalfjaar nauwelijks toe maar in het winterhalfjaar is de kans
groter.

7.3

Aanbevelingen
Inhoudelijke aanbevelingen
1. In de Bloemenbuurt is veel funderingsonderzoek gedaan; de lijst in dit rapport dient
regelmatig te worden geactualiseerd. Ook dienen een aantal funderingsonderzoeken
geactualiseerd te worden. Het is de basis voor een nadere analyse van het aantal panden
dat door voortschrijdende paalrot (droogval) wordt bedreigd.
2. Bij dit project en bij verschillende andere projecten met DI-leidingen in Rotterdam blijft de
discussie terugkomen over de grootte van intree/uittreeweerstand. De gemeente heeft op
meerdere locaties met DI-leidingen meetgegevens; aanbeveling is deze gegevens te
evalueren om een algemeen beeld te krijgen van intree-/uittreeweerstand. Overwogen dient
te worden om tweedimensionale gevoeligheidsberekeningen te maken.
3. In het gemaal is wel een debietmeter geplaatst maar de gegevens zijn vooralsnog alleen
handmatig op te halen. Met de combinatie van gegevens debietmeter en draaiuren kan beter
worden bepaald of het gemaal goed functioneert en hoeveel oppervlaktewater wordt
aangevoerd; beide meetgegevens dienen continue te worden gelezen en online beschikbaar
te zijn
4. In de DI-leiding is een peilverschil gemeten tussen de verschillende meetputten; aansturing
van het gemaal vanuit een put meer centraal in het gebied heeft een voorkeur. Ook dient
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overwogen te worden om het gemaal aan te sturen met sensoren in een grondwaterput.
5. IJzerhoudend grondwater kan dichtslibben van de DI-leiding veroorzaken als er zuurstof bij
komt. Bij toekomstige onttrekkingen lijkt het logisch het onttrokken water te retourneren in de
DI-leiding. Aanbeveling is na te gaan in welke mate retourwater de DI-leiding kan verstoppen
6. Het is gewenst om particuliere onttrekkingen zo spoedig mogelijk te beëindigen. Hierbij heeft
de onttrekking appartementencomplex Elektroweg prioriteit.
7. In oktober 2020 is geconstateerd dat de persleiding was verstopt. Aanbevolen wordt de
persleiding regelmatig op verstopping te controleren.
8. Aanbevolen wordt om, als alternatief van pomp en persleiding, te onderzoeken wat de
financiële en technische haalbaarheid is van het aansluiten van de DI-leidingen onder vrij
verval op een afgesloten deel van de Erasmussingel, waarin een peil van NAP -2,75 m wordt
gehandhaafd.
9. Het ongecontroleerd lozen van het opgepompte water van bemalingen op de DI-leidingen
brengt risico’s van verstopping van DI-leidingen met zich mee. Aanbevolen wordt dat de
gemeente in de vergunning voor het lozen van opgepompte water op DI-leidingen
voorschriften opneemt om verstopping van DI-leidingen te voorkomen.
10. Een recent onderzoek naar het effect van water passerende verharding van de gemeente
Rotterdam geeft aan dat de afname van waterdoorlatendheid van waterpasserende
verharding in de tijd een belangrijk aandachtspunt is. Aanbevolen wordt om te overwegen dit
in de Bloemenbuurt op wijkniveau te onderzoeken (zie paragraaf 3.4).
Aanbevelingen gemeente
De pilot is nog niet volledig. Om een onderbouwd besluit te kunnen nemen over wel/geen infiltratie
met een pomp is een aanvullende proefperiode nodig. In deze periode zal water onder vrij verval in
de Bloemenbuurt worden aangevoerd en geïnfiltreerd, waarbij het gemaal stand-by zal staan. Deze
periode moet minimaal bestaan uit een natte en een droge periode van minimaal 4 weken. Omdat
het gemaal stand-by staat is er geen risico op extra funderingsschade. Daarna wordt besloten over
het instelpeil van de pomp. Tijdens de proef onder vrij verval wordt het huidige monitoringsstelsel in
stand gehouden.
Aanbeveling 1: uitvoeren van een proef met het onder vrij verval aanvoeren van
oppervlaktewater gedurende een droge en een natte periode van beide minimaal 4 weken.
De pilot is uitgevoerd met het oog op het creëren van een situatie die gunstig is voor behoud van
funderingen van particuliere woningen. De gemeente heeft hieraan meegewerkt vanuit haar
verantwoordelijkheid in het kader van haar grondwaterzorgplicht. Een proef is per definitie tijdelijk,
waarna de beheerfase start. Omdat sprake is van verschillende verantwoordelijkheden en rollen, van
zowel particulieren als gemeente, zijn duidelijke afspraken nodig voor deze beheerfase. In een
overeenkomst kunnen de verantwoordelijkheden en afspraken worden vastgelegd. Dit sluit aan bij de
motie “Behoud een werkzame pomp in Hillegersberg”.
Aanbeveling 2: De huidige pilot om te vormen naar structureel beheer En hiertoe een
beheersovereenkomst te sluiten met bewoners die zijn vertegenwoordigd in een
rechtspersoon. Onder andere het gewenste instelpeil van de pomp maakt hiervan onderdeel
uit.
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Het evaluatierapport geeft een beeld van het grondwatersysteem tijdens de pilot (2018-2019). Een
ingreep in de buitenruimte en zeker een ingreep in het (afval)watersysteem zal invloed hebben op de
grondwaterstand. Ingrepen zoals rioolvervanging en waterpasserende verharding zorgen ervoor dat
het grondwater beter in een gebied blijft waardoor de grondwaterstand zal stijgen.
Sinds de pilot zijn er ingrepen geweest en ook in de toekomst zijn ingrepen voorzien in het
Kleiwegkwartier die de grondwaterstand positief zullen beïnvloeden. Waarschijnlijk wordt in de
toekomst een situatie bereikt dat het doel van het GOP (alle palen nat) wordt bereikt zonder
beïnvloeding van de grondwaterstand met behulp van een pomp. Aan de andere kant kunnen
(onrechtmatige) grondwateronttrekkingen een tegengesteld effect hebben.
Uit de meetgegevens volgt dat in de Bloemenbuurt bij een beperkt aantal panden waarvan
funderingsgegevens bekend zijn sprake kan zijn van periodieke droogstand als de grondwaterstand
(ter plaatse van de fundering, overeenkomt met het singelpeil. Uit de meetgegevens volgt ook dat
opzetten tot een peil waarbij alle palen nat staan zal leiden tot meer wateroverlast in de wijk.
Aanbeveling 3: de grondwatersituatie na iedere toekomstige rioolvervanging in beeld te
brengen en daarop de sturing van de pomp af stemmen. De grondwatersituatie blijven
monitoren en rapporteren door bewoners; indien substantiële, structurele wijzigingen lijken
op te treden hierover in overleg treden met de gemeente.
In de Bloemenbuurt hebben veel panden na funderingsonderzoek code oranje gekregen
(handhavingstermijn 5 tot 10 jaar) of code rood, handhavingstermijn 0 tot 5 jaar. Van de laatste
categorie dient te worden nagegaan of het nat houden van de palen überhaupt een zinvolle
maatregel is of dat herstel van de fundering op korte termijn (binnen 0-5 jaar) urgent en
onafwendbaar is. Hetzelfde geldt in mindere mate voor panden met code oranje.
Aanbeveling 4: Er moet duidelijkheid komen over de houdbaarheid van de funderingssituatie
met betrekking tot de panden die een code rood en oranje hebben gekregen. Deze
verantwoordelijkheid ligt bij de bewoners.
Zodra definitief bekend is hoe de infiltratie wordt voortgezet worden de continue metingen
afgebouwd; de continue metingen van de gemeente in de tuinen worden gestopt en de continue
metingen in het openbaar gebied worden (deels) opgenomen in het achtergrondmeetnet.
Aanbeveling 5: Na afronden van de pilot wordt het meetnet afgebouwd. De gemeentelijke
continue metingen op particulier terrein worden gestopt. De continue metingen in openbaar
gebied worden onderdeel van het achtergrondmeetnet. Bewoners nemen, als invulling van
citizen science, het monitoren van de grondwaterstand op eigen terrein over en rapporteren,
indien gewenst, periodiek de resultaten aan de gemeente.
Aanbevelingen bewoners
Er is onder bewoners in de Bloemenbuurt aanzienlijke onrust omdat veel panden na
funderingsonderzoek code oranje hebben gekregen (handhavingstermijn 5 tot 10 jaar) of code rood,
handhavingstermijn 0 tot 5 jaar. Voor beiden categorieën geldt dat een nieuwe fundering vermeden
kan worden (à 90.000 euro per pand) als de palen voortaan permanent onder water worden gezet.
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Ze zijn nu nog goed genoeg maar kunnen niet veel meer hebben. In de Gravenbuurt speelt dezelfde
problematiek.
Om die reden willen bewoners dat de verdere handelwijze van de gemeente rekening houdt met de
kwetsbaarheid van de buurten.
De pilot heeft bewezen dat, met uitzondering van de huizen naast lekke riolering (die worden op dit
moment vervangen) of als er bemaald/grondwater onttrokken wordt, de infrastructuur met de DIT
leiding en de pomp uitstekend in staat is om de palen in de Bloemen- en Gravenbuurt voldoende
onder water te zetten. Het is een effectieve en doelmatige oplossing. De variabele kosten van het in
werking houden van de pomp (extra out of pocket) zijn volgens de gemeente slechts 2.800, - euro
per jaar. De kosten van herstel van de fundering van (alleen) de gebouwen met funderingen met een
hoogte van -3,00 NAP of hoger is uiteindelijk alleen al voor de Bloemenbuurt 8 à 9 miljoen euro.
Daarnaast leidt het moeten uitvoeren van funderingsherstel niet alleen tot kosten bij bewoners maar
ook bij de gemeente. Deze moet veel kosten maken voor begeleiding van deze projecten omdat
funderingsherstel bloksgewijs moet plaatsvinden en bewoners dus samen moeten optrekken, terwijl
lang niet alle bewoners feitelijk in staat om dit te financieren.
Ook leidt de noodzaak tot funderingsherstel in de praktijk tot de verkoop van panden aan niet
kieskeurige beleggers, de zogenaamde huisjesmelkers. Hierdoor wordt het karakter van de wijk en
de sociale cohesie daarin aangetast. Bewoners willen dit niet. En dit zal de gemeente op termijn ook
dwingen om via flankerend beleid meer geld aan de wijk te besteden om deze leefbaar te houden.
Het vasthouden van veel water in de Bloemen- en Gravenbuurt (overstort op -2,66 ipv -2,85 NAP)
leidt er bovendien toe dat de bodemdaling wordt tegengegaan. Bodemdaling zorgt voor veel kosten
bij de gemeente omdat dit bijvoorbeeld de levensduur van het rioolstelsel verkort. De baten op dit
punt alleen al overstijgen de kosten voor de gemeente.
De bewoners verzoeken daarom de gemeente de pomp in werking te houden op zodanige wijze dat
het peil in het DIT systeem voortdurend minimaal – 2,75 M NAP bedraagt. De overstort moet
gehandhaafd blijven op -2,66 NAP.
Dat peil van -2,75 NAP is overigens nog onder het historische peil van het oppervlaktewater ten tijde
van de bouw van deze wijk (namelijk -2,63 NAP). Er zijn bij de bewoners geen extra klachten van
overlast gemeld in de pilot periode.
Na het aansluiten van de Gravenbuurt na het gereedkomen van de werkzaamheden daar (niet
eerder dan 2022) moet het effect daarvan worden bezien. Dit is dus een voorlopige beheerafspraak
totdat het effect van de aansluiting van de Gravenbuurt zichtbaar is. De bewoners stellen voor pas
na het aansluiten van de Gravenbuurt een definitieve beheersafspraak op te stellen.
De gemeente staat in het algemeen voor om de watertoevoer te regelen volgens de methode “vrij
verval”, dus zonder pomp. Deze methode zal echter voor onze buurt niet tot het gewenste resultaat
leiden omdat het waterniveau van het oppervlakte water (met name in de droge periodes waarom het
gaat) in de praktijk fluctueert, meestal tussen de -2,85 en – 2,90 NAP en er daarnaast in droge
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periodes een verschil is van ongeveer 10 cm tussen het peil in het systeem van DIT (in het rapport
hebben we het over DI-leidingen) leidingen en het peil van het grondwater rond de palen. Dat
betekent dat met vrij verval de grondwaterstand rond de palen waarschijnlijk tussen de -2,95 en -3,00
m NAP zal zijn. Dat is te weinig.
Bij deze waterstand wordt schade toegebracht aan een groot aantal panden. Dat het hier om
“sluipende schade” gaat die zich niet onmiddellijk openbaart doet niet af aan het feit dat zij reëel is.
De bewoners vinden daarom de vrij verval methode niet geschikt voor onze buurten.
Overigens gaan de bewoners er van uit dat nu de gemeenteraad, zeer recent, op 18 februari 2021
motie 7 bij het GRP 5 heeft aangenomen, de discussie over vrij verval gesloten is en de bewoners
door mogen met de pomp. Het voortzetten van de discussie mbt vrij verval leidt tot veel onrust en
irritatie bij de bewoners. En ook leidt het tot kosten bij de gemeente die beter vermeden kunnen
worden.
Tot slot bevelen de bewoners aan om in het kader van de uitvoering van het FA voor de Gravenbuurt
te onderzoeken of bij het aanpakken van de Gravenbuurt de afkoppeling van hemelwater (van
daken) op het riool kan worden meegenomen. De bewoners denken dat daar veel winst mee te
behalen valt.

Aanbevelingen van HHSK:
1. Het afronden van de pilot door het uitvoeren van de proef met het onder vrij verval
aanvoeren van oppervlaktewater gedurende een maand in een nat en een droog seizoen.
2. Houdt zoveel mogelijk water vast in de wijk, bijvoorbeeld met regentonnen, waterdoorlatende
verharding, ophogen van tuinen, juiste beplanting en afname van verharding;
3. Motiveer bewoners om de grondwaterstand aan de achterzijde van de woning te verhogen;
4. Draag actief de gemaakte afspraken over de grondwaterzorgplicht in het GRP uit.
5. Behoud een vast grondwater streefpeil aan tussen 1 april en 1 oktober ter voorkoming van
een piek in de watervraag.
6. Houdt de draaiuren van de pomp zo constant mogelijk (elke dag een aantal uur is
wenselijker dan 1 dag per maand)
7. Deel de uitkomsten van deze en toekomstige proeven met alle betrokken partijen.
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Evaluatie pilot “Grondwater op Peil!”
Bloemenbuurt, Rotterdam

Bijlage 1 : Neerslag en droogte

2

1 Inleiding
Op het KNMI-weerstation vliegveld Rotterdam wordt neerslag continu gemeten. Gegevens
van neerslag per uur, dag, maand en jaar zijn digitaal beschikbaar. In deze bijlage worden
(bewerkte) gegevens van dit weerstation gebruikt. Hoewel het KNMI-station hemelsbreed
op een afstand van drie kilometer van de Bloemenbuurt ligt, kan de hoeveelheid neerslag
gemeten op het weerstation verschillen van de neerslag in de Bloemenbuurt, zeker bij
hevige zomerse buien.
Het klimaat is de gemiddelde weerstoestand over een periode van minimaal 30 jaar. In de
periode 1981-2010 was de gemiddelde neerslag per jaar 854 mm en de gemiddelde
potentiële verdamping 630 mm. Het neerslag overschot was 224 mm per jaar. Figuur 1 laat
voor de periode 1981-2010 de gemiddelde maandneerslag en -verdamping zien.

De pilot loopt van 17 november 2017 tot 10 december 2019. In 2018 viel in Rotterdam 720
mm neerslag, dat is aanzienlijk minder dan het gemiddelde 1981-2010. Het jaar 2019 is met
885 mm enigszins natter dan gemiddeld.
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Het doorlopend potentieel neerslagoverschot wordt verkregen door het verschil te
berekenen tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende
referentiegewasverdamping. Dit verschil wordt dagelijks gesommeerd in het zomerhalfjaar,
het tijdvak van 1 april tot en met 30 september. Een negatief getal geeft een tekort aan, een
positief getal een overschot.
In 2018 was het neerslagtekort in De Bilt ongeveer 300 mm, karakteristiek voor een erg
droge zomer, in 2019 was het neerslagtekort om en nabij 200 mm, passend bij een droge
zomer.
Samenvattend: in 2018 was de neerslag aanzienlijk minder dan normaal en was het
zomerhalfjaar erg droog. In 2019 was de neerslag aan de hoge kant en was het
zomerhalfjaar droog.
Neerslag kan op verschillende manieren extreem zijn. Er kan op een bepaalde locatie veel
neerslag vallen in een korte duur, vaak binnen een uur of in enkele uren. Dit kan tot
wateroverlast leiden, vaak in het stedelijk gebied. Deze neerslag valt voornamelijk uit buien,
die relatief kort duren en deze treden voornamelijk in het zomerhalfjaar op.
Het kan ook veel langer hard regenen over veel grotere gebieden. Zes dagen met hoge
neerslag kan in de Bloemenbuurt leiden tot wateroverlast op binnenterreinen. De intensiteit
van de neerslag is in deze situatie veel lager, maar het regent wel lang. Dit soort neerslag
valt vaak in het winterhalfjaar.
Figuur 2 geeft voor de pilot periode extremen van neerslag en droogte.
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Paragraaf 2 inventariseert gegevens van hoge uur- en dagneerslag. Deze gegevens worden
gebruikt voor de analyse van het vasthouden van regenwater.
Paragraaf 3 geeft een overzicht van perioden van zes dagen met een totale neerslag van
vijftig mm of meer. Deze data zijn het uitgangspunt voor van het onderzoeken van
wateroverlast op binnenterreinen.
Paragraaf 4 geeft beschrijft het neerslagtekort in 2018 en 2019, de meteorologische droogte
van het zomerhalfjaar van 2018 en 2019, en legt het verband met de daling van de
grondwaterstand in de zomer van 2018 en de aanvoer van oppervlaktewater in de zomer
van 2019. Ook geeft deze paragraaf een overzicht van vijftien dagen of meer met minder dan
vijftien mm neerslag.
2 Hoge uur- en dagneerslag
Figuur 2 geeft onder meer een overzicht van uur neerslag van minimaal 10 mm en
dagneerslag van minimaal 25 mm. Op 10 april 2018 (nulperiode) viel een zware bui met een
uurneerslag van 16 mm (maximale waarde uurneerslag).
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De dagen 5 en 6 september 2018 zijn geselecteerd om het vasthouden van regenwater in
het openbaar gebied te analyseren. Op vijf september veroorzaakt een lagedrukgebied hoge
neerslag (41 mm). De neerslag op 5 september viel gedurende vier uren, in één uur viel 14
mm. Dit is uitgewerkt in paragraaf 3.4 van het hoofdrapport.
3 Hoge zesdaagse neerslag
Neerslag van 50 mm of meer in zes dagen komt gemiddeld vijf keer per jaar voor.
Deze perioden lenen zich voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag: wanneer en waar
is tijdens de pilot sprake van wateroverlast op binnenterreinen?
Figuur 2 laat zien in de nulperiode vijf perioden voorkwamen met een zesdaagse neerslag
van vijftig mm of meer en de pompperiode slechts één periode.
De twee zesdaagse perioden met hoge neerslag van december 2017 (winter) en de periode
van 26 april t/m 1 mei 2018 zijn geselecteerd om in de nulperiode wateroverlast op
binnenterreinen te analyseren.
De zesdaagse periode met hoge neerslag van 10 t/m 15 juni 2019 is geselecteerd om de
wateroverlast in de pompperiode te analyseren. Ook wordt wateroverlast tijdens de
regenrijke maanden van oktober en november 2019 (pompperiode) beschouwd. In deze
maanden werd het peil van de DI-leidingen maximaal opgezet (zie bijlage 5).
4 Droogte
Figuur 3 geeft het verloop van het neerslagtekort in het zomerhalfjaar van 2018 en 2019. De
herhalingstijd van het neerslagtekort in de zomer van 2018 bedraagt ongeveer 30 jaar. De
zomer van 2019 was droog. Het neerslagtekort in 2019 was tweemaal de gemiddelde
waarde van 100 mm.
In 2018 zette de daling van de grondwaterstand in op 3 juni, na regenval op 1 en 2 juni.
Vanaf 15 juni was gedurende 41 dagen de totale neerlag 10 mm of minder (figuur 2). In
augustus hielden neerslag en verdamping elkaar min of meer in balans (zie figuur 3). De
periode van verlaging van grondwaterstand eindigde op 5 september met 41 mm neerslag
(figuur 2). Deze gegevens zijn gebruikt bij het beantwoorden van de volgende
onderzoeksvraag: tot welk niveau daalde in de extreme droge periode van juni en juli 2018
de grondwaterstand?
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In 2019 begon de droogte van het zomerhalfjaar op 4 april met een droge periode van
twintig dagen (figuur 2). De droogte van het zomerhalfjaar eindigde op 26 september met
een zesdaagse periode met neerslag van 50 mm of meer. In hoofdstuk 5 wordt de
watervraag tijdens de droogte van het zomerhalfjaar van 2019 onder de loep genomen.
In de pompperiode zijn de droge perioden van november 2018 (fase 1) en februari 2019 en
juni 2019 (fase 2) geselecteerd om het verband te analyseren tussen de waterstand in DIleidingen en de grondwaterstand van peilbuizen langs deze leidingen (hoofdstuk 5).
Figuur 3 laat het verschil zien tussen de droogte van het zomerhalfjaar van 2018 en 2019. De
droge zomer van 2018 duur 4 maanden, het neerslagtekort liep snel op tot 300 mm. De
droge zomer van 2019 duurde vijf tot zes maanden, het neerslagtekort liep geleidelijk op tot
200 mm, droge perioden werden afgewisseld met regenachtige perioden.
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Evaluatie pilot “Grondwater op Peil!”
Bloemenbuurt, Rotterdam

Bijlage 2: Bodemopbouw
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1 Inleiding
Deze bijlage is de onderlegger voor het bepalen van het doorlaatvermogen en de berging
coëfficiënt van het freatisch pakket (paragraaf 3.7 van het hoofdrapport).
Bij de beschrijving van de bodemopbouw staan de door de mens aangebrachte afzettingen
centraal. Ongeveer honderd jaar geleden was het gebied een drassig veenweidegebied. Bij
het bouwrijp maken werden petgaten gedempt. Het openbaar gebied werd partieel
opgehoogd, hierdoor liggen de staten hoger dan de binnenterreinen. Bij het graven van
funderingsputten voor woningen werd vrijkomende grond op binnenterreinen gestort. In de
periode tot de tweede weeldoorlog werd het merendeel van de sloten gedempt. De
overblijvende sloten werden kort na de tweede wereldoorlog gedempt.
In het volgende worden eerst twee geologische kaarten beschreven (paragraaf 2) en
vervolgens het dempen van de petgaten (paragraaf 3). Hierna wordt het ophogen van
openbaar gebied samengevat (paragraaf 4) en vervolgens het ophogen van binnenterreinen
(paragraaf 5). Paragraaf 6 beschrijft de bodem onder woningen. Afgesloten wordt met een
samenvatting (paragaaf 7). De appendices geven 3 boorbeschrijvingen van binnenterreinen.
2 Geologische kaarten
Figuur 1 geeft een uitsnede uit de geologische kaart 1:50.000 van begin twintigste eeuw.
Destijds was de Bloemenbuurt een drassig veenweidegebied.
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Deze kaart beschrijft de ondergrond tot een diepte van enkele meters onder het maaiveld.
De kaart laat zien dat het grootste gedeelte van de Bloemenbuurt bestond uit klei op veen
(laagveen afgedekt met “jonge zeeklei” met een dikte van 1 tot 4 decimeter). Archeologen
noemen de jong zeeklei het twaalfde-eeuwse overstromingsdek. Rond 1280 werd op het
overstromingsdek de “Kleiwegdijk” aangelegd.
Het noordoostelijke gedeelte van de Bloemenbuurt bestond uit laagveen. In het oosten lag
langgerekt plas, een petgat (zie paragraaf 3). Hier zijn later de Lisbloemstraat en de
Elektroweg gebouwd.
De geologische kaart 1: 50.00 uitgebracht in 1993 beschrijft de ondergrond tot een diepte
van enkele tientallen meters. Deze kaart geeft geen informatie over de antropogene
afzettingen. Het gebied wordt beschreven als Hollandveen. Ten noorden van de Kleiweg
komen ondiep klastische (rivier) afzettingen voor die worden afgedekt door Hollandveen.
Ten noorden van het Bergpolderplein bestaan deze afzettingen uit klei/silt lagen met
ingeschakelde lagen (geul)zand.
3 Dempen petgaten
In de Bergpolder werd aan het einde van de 18e eeuw een veenderij ondernomen. Het veen
beantwoordde echter niet aan de verwachtingen. Het winnen van veen werd spoedig
gestaakt (Teixeira de Mattos, 1908). Figuur 2 is een kaart van de petgaten in de
Bloemenbuurt. Een deel van de huizen langs de Lisbloemstraat en de Gladiolusstraat zijn
gebouwd op gedempte petgaten.
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Figuur 2 laat zien dat de petgaten naar het zuiden doorliepen tot in het huidige Liskwartier.
Voor het dempen stonden de petgaten bekend als het Lischwater. In 1923 werd aan
aannemer Poot vergunning verleend voor het dempen van sloten en plas nabij het huidige
Bergpolderplein. Spoedig daarop werd begonnen met woningbouw. Figuur 3 laat de
indicatieve bodembeschrijving zien van 2 sonderingen gemaakt voor de Zonnebloem. De
bodem van dit petgat ligt nu op NAP -7 m. Het in de petgaten gestorte materiaal bestaat uit
dunne lagen klei, leem, veen en zand. In de sondering EH394, halverwege de Gladiolusstraat,
ligt de bodem van het petgat op ruim NAP – 11 m. Dit petgat is geheel gedempt met zand.

In 1924 en 1925 werd in het gebied tussen de Ceintuurbaan en de Kleiweg huisvuil uit
Rotterdam gestort in de plassen van bouwondernemer Poot. In een jaar tijd werd meer dan
50.000 m3 vuil “opgeruimd” (Rotterdams Nieuwsblad, 3 maart 1925). Het huisvuil werd
afgedekt met een laag zand. In de gemeenteraad van Hillegersberg werd een discussie
gevoerd over de wenselijkheid van particuliere initiatieven van het in exploitatie brengen
van bouwterreinen en het dempen van petgaten met huisvuil (Sociaaldemocratisch dagblad,
3 januari 1930).
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In 1928 werd het gebied van het Lischwater ten zuiden van de Verbindingsspoorweg
opgespoten. Het dempen van het Lischwater duurde ongeveer vijf jaren.
4 Ophogen openbaar gebied
Bij de bouw van de Bloemenbuurt schreef de bouwverordening van de gemeente
Hillegersberg voor dat de kruin van de weg en de trottoirs minstens één meter boven het
zomerpeil van de polder moest liggen. In de periode 1920-1934 was het polderpeil in de
Bergpolder RP -2,05 ofwel huidig NAP -2,7 m, het maaiveld enigszins hoger, geschat op NAP 2,5 m. Het oorspronkelijke en huidige uitgiftepeil is ongeveer NAP -1,4 tot -1,5 m.
In de afgelopen honderd jaar is door zetting en regelmatig ophogen de dikte van de
ophooglaag aanzienlijk toegenomen. In de periode 1945-1993 was de zetting van het
openbaar gebied in de Bloemenbuurt Oost 13-17 mm per jaar en in de Bloemenbuurt West
9-12 mm per jaar (Gemeente Rotterdam, januari 2013). De huidige zakking van het maaiveld
in de Bloemenbuurt Oost is 6-8 mm per jaar, in de Bloemenbuurt West 4- 6 mm jaar
(gemeente Rotterdam, december 2019). Honderd jaar geleden was de zetting bij het
bouwrijp maken van het gebied waarschijnlijk aanzienlijk groter. In de periode tussen 19201930 verschenen in de pers een aantal artikelen over verzakkende straten, diepe kuilen en
wagensporen tot 0,5 m diep.
Op basis van het beschikbare grondonderzoek en geschiedenis van de projectlocatie geldt
dat in het openbare gebied de bovenlaag uit ongeveer 2,5 m antropogeen matig siltig zand
bestaat, gevolgd door humeuze klei (Gemeente Rotterdam, december 2019). Uitgaande van
uitgiftepeil van NAP – 1,5 m ligt het ondervlak van de ophooglaag op NAP -4,0 m. Dit
betekent een zetting in 100 jaar van 1,5 meter. De zetting in de Bloemenbuurt Oost is groter
dan in de Bloemenbuurt West. Mogelijk is de zetting in de afgelopen honderd jaar in de
Bloemenbuurt Oost groter dan 1,5 m, vooral in gebieden waar de bovengrond voor
bebouwing uit veen bestond.

Het diepe ophoogzand bestaat overwegend uit matig fijn, siltig, schelphoudend zand,
waarschijnlijk lokaal gewonnen wadzand. Voor deze zanden wordt een doorlatendheid van
1,5 tot 3,0 m/dag aangehouden (Gemeente Rotterdam, november 2019). Uit recent
veldonderzoek blijkt dat ter plaatse van de Rozenlaan e.o. het wegcunet soms sprake is van
een hogere doorlatendheid (7,5 tot 12 m/dag). Dat zijn k-waarden van het wegcunet in de
onverzadigde zones (Gemeente Rotterdam, november 2019). Waarschijnlijk is het ondiepe
ophoogzand grover dan het diepe ophoogzand.
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5 Ophogen binnenterreinen
Voor het bouwen lag het maaiveld om en nabij NAP -2,5 m. De huidige hoogte van
achtertuinen verschilt aanzienlijk. Het binnenterrein Lisbloemstraat-MargrietstraatElektroweg ligt het laagst, op NAP -2,8 m. Dit is drie decimeter lager dan het oorspronkelijk
maaiveld. Bij sondering EH285, Lisbloemstraat 19, huidig maaiveld NAP -2,7 m, ligt het
bovenvlak van het oorspronkelijke maaiveld (veen) op NAP -4,0 m. Dit wijst op een
bodemdaling in 100 jaar van 1,5 m en een ophooglaag met een dikte van 1,3 m.
De bewoonster van Azaleastraat 52a heeft haar achtertuin in 1996 twintig cm opgehoogd.
Gemeten aan de tuintrap is het maaiveld van de gehele achtertuin sindsdien twintig cm
gedaald. Dat betekent een maaivelddaling van 20 cm in 24 jaar, dat is 8 mm/jaar. Deze
waarde komt goed overeen met de huidige zakking van het maaiveld in de Bloemenbuurt
Oost van 6-8 mm/jaar (gemeente Rotterdam, december 2019).
In 2018 zijn door de gemeente een aantal peilbuizen gezet aan de achterzijde van
achtertuinen. De boringen zijn 1,5 m of 2.0 m diep. Figuur 4 laat twee boorbeschrijvingen
zien van een ophooglaag van klei met een dikte van ca één meter op bodem van veen. De
ophooglaag is fijnkorrelig, puinhoudend, met ingeschakeld matig fijn, matig siltig zand.

13
De boringen in figuur 5 zijn waarschijnlijk gezet zijn op met zand gedempte petgaten. Het
zand in de petgaten is matig fijn, matig siltig, zwak schelphoudend. Op dit zand ligt een
fijnkorrelige kleilaag met een dikte van 0,5 tot 1,5 m.

Het is aannemelijk dat na de bouw de achtertuinen vooral zijn opgehoogd vanaf de
achtergevels van woningen. De lagere delen van de achtertuinen liggen meestal “achterin”
de tuinen. De achterpaden liggen het laagst.
6 Bodem onder woningen
De bouwverordening van 1925 van de gemeente Hillegersberg schreef voor dat onder de
vloeren van den beganen grond zich een laag van minstens 0,30 m dikte zuiver rivierzand of
een laag grint of sintelbeton van minstens acht cm dikte moet bevinden, dienende tot
afsluiting van den bodem binnen het gebouw. De bovenkant van deze laag moet minstens 40
cm onder de onderkant der binten liggen, doch in elk geval voldoende hoog boven den
hoogsten grondwaterstand. De aldus gevormde tusschenruimte moet behoorlijk worden
geventileerd.
Bij de bouw is de bodem onder woningen afgegraven tot ruim beneden het zaagpeil van de
houten funderingspalen. Na het heien van de funderingspalen is eerst het langshout (later
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een betonbalk) aangebracht en zijn de muren opgemetseld. Hierna is de funderingsput
aangevuld tot ruim boven den hoogsten grondwaterstand.
In veel woningen is het sintelbeton nog aanwezig. Door zetting van de bodem is het
sintelbeton meestal gebroken en gezakt. Vaak is het sintelbeton blijven “hangen” aan
muren. Uit de wijze van bouwen is afgeleid dat onder de woningen een laag van
opgebrachte grond aanwezig is met een dikte van meer dan een meter. Door zetting va de
ondergrond is deze laag gezakt. Het is aannemelijk dat de onderkant van deze laag nu ten
minste 0,5 m onder het zaagpeil van de houten palen ligt.
7 Samenvatting
In de beschrijving van de bodemopbouw staan de door de mens aangebrachte afzettingen
centraal. Hiervoor zijn historische bronnen geraadpleegd en sonderingen en
boorbeschrijvingen geanalyseerd.
Op hoofdlijnen worden de door de mens aangebrachte afzettingen bepaald door het
dempen van petgaten, het partieel ophogen van het openbaar gebied (straten) bij bouw en
het in de afgelopen honderd jaar regelmatig ophogen van straten en binnenterreinen.
Petgaten
Honderd jaar geleden was de huidige Bloemenbuurt een drassig veenweidegebied. De
bovengrond bestond uit klei op veen of veen Bij het bouwrijp maken zijn een aantal
petgaten gedempt, eerst met overtollige grond en huisvuil, later vooral met matig fijn, matig
siltig, zwak schelphoudend, zwak grindhoudend zand, waarschijnlijk lokaal gewonnen
wadzand. In de oude petgaten ligt het ondervlak van het dempingmateriaal op en diepte van
NAP -7 m tot NAP -11 m.
Openbaar gebied
Bij bebouwing lag het maaiveld op ca NAP -2,5 m. Bij de aanleg van straten werd het
maaiveld ongeveer één meter opgehoogd met matig fijn, matig siltig zand tot om en nabij
NAP -1,5 m. In de afgelopen honderd jaar daalde het oude maaiveld onder straten van NAP 2,5 m tot ongeveer NAP -4,0 m, een zetting van gemiddeld 1,5 m. Door regelmatig ophogen
zijn de straten op oorspronkelijk uitgiftepeil niveau gehouden. Het diepere cunetzand
bestaat vooral uit matig fijn, matig siltig, zwak schelphoudend, zwak grindhoudend zand. Het
ondiepe ophoogzand is grover.
Binnenterreinen
Bij bebouwing lag het maaiveld op ongeveer NAP -2,5 m. De laagste gedeelten van de
binnenterreinen liggen nu op NAP -2,8 m, dat is 0,3 m lager dan het oorspronkelijke
maaiveld. De binnenterreinen zijn veelal tijdens de bouw opgehoogd met kleiig materiaal uit
funderingsputten. Na de bouw zijn de binnenterreinen plaatselijk opgehoogd, maar
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aanzienlijke delen niet of in beperkte mate De ophooglaag heeft een dikte in de orde van
grootte van 1,0 m, is heterogeen van samenstelling en bestaat overwegend uit siltige,
humeuze klei met lokaal inschakelingen van matig fijn, matig siltig zand, puin en koolas. In de
boorbeschrijvingen is de ophooglaag soms moeilijk te onderscheiden van het onderliggende
(ongeroerde) klei/veenpakket.
Bebouwing
Onder bebouwing is tot een diepte van 0,5 m onder het zaagpeil van het funderingshout een
laag geroerde of opgebrachte fijnkorrelige grond aanwezig.

16

17
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Bijlage 3: validatie gegevens
Grondwaterstand en peil DI-leidingen
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1 Inleiding
Valideren betekent geldig verklaren. Met het valideren van meetgegevens wordt doorgaans
de gegevens ontdoen van foute en onbetrouwbare meetwaarden bedoeld. Valideren gebeurt
om twee redenen:
- Voorafgaand aan analyse worden foute metingen eruit gehaald, om te voorkomen dat
de analyseresultaten worden vertekend of verkeerde conclusies worden getrokken
worden. Ook kunnen foute waarden het analyseren moeilijker maken (door
onverklaarbaar gedrag).
- Door te valideren worden fouten opgespoord, zodat actie kan worden ondernomen
om meetapparatuur (of meetopzet) te controleren en zo nodig te herstellen.
In deze bijlage beschrijft het valideren van de metingen van de grondwaterstand en van het
waterpeil van DI-leidingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen handmatige metingen
en continu metingen. Bij continu metingen met loggers zijn de meetgegevens online
beschikbaar. In drainputten is het vanwege de metalen putdeksels niet mogelijk om met
loggers te werken (bereik zender). Hier zijn divers gebruikt. Deze divers moet handmatig
worden opgehaald. Vervolgens kunnen de data afgelezen worden.
Peilbuizen straat
loggers
129570-15
129570-98**
129570-108
129570-109**
129570-111
129570-114
129570-120
129570-123
* korte meetreeks

Peilbuizen achtertuin
drainputten
loggers
divers
Azaleastr 84*
drainageput 1
Duizendschoonstr 32B
drainageput 3
Lisbloemstr 18A
drainageput 5
Lisbloemstr 70
Malvastr 9B
Rozenlaan 20
Zonnebloemstr 21A**
Hagedoornstr 22A
** loggers vervangen door divers ivm meetbereik

Handmatige metingen zijn gedurende de gehele pilot periode verricht. Deze metingen zijn
eenvoudig en betrouwbaar. Vrijwel alle handmatige metingen zijn verricht door bewoners,
met name Jelle Feenstra en Rolien van de Laan. Het continu meten is werk van specialisten.
Deze metingen zijn door de gemeente verricht. Hierbij kunnen zich ook systematische fouten
voordoen. Daarom zijn alle continu metingen, indien mogelijk, getoetst aan handmatige
metingen. Hiervan worden voorbeelden gegeven. Handmatige en continu metingen zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden en vullen elkaar aan.
De frequentie van meten is belangrijk; een hoge meetfrequentie geeft meer inzicht in de
grondwaterdynamiek dan een lage meetfrequentie. Handpeilingen geven een
momentopname van de grondwaterstand maar geven geen volledig beeld van de dynamiek
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en de uitersten. Bij neerslag of als sprake is van een pomp die niet continue draait is het
moment van meten bepalend.
Gedurende de gehele pilotperiode zijn handmatige metingen verricht. Continu metingen zijn
beschikbaar vanaf maart 2019. Deze metingen geven inzicht in de dynamiek van het
watersysteem, zoals bij de variatie van het waterpeil in DI-leidingen door het af- en aanslaan
van de pomp, de variatie van het waterpeil in DI-leidingen door de afvoer van regenwater via
straatkolken bij stortbuien en de stijging van de grondwaterstand door neerslag. Het
handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen (STOWA) geeft aan dat voor het
analyseren van infiltratiesystemen en reacties van neerslag minimaal 1x per uur de
grondwaterstand moet worden gemeten.
In het volgende wordt in paragraaf 2 ingegaan op de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid
van het meten van de grondwaterstand en het peil van DI-leidingen. Paragraaf 3 beschrijft
het valideren van de handmatige metingen van de grondwaterstand. Vervolgens wordt in
paragraaf 4 het valideren van de continue metingen van de grondwaterstand in het openbaar
gebied beschreven en in paragraaf 5 van de continu metingen in achtertuinen. Daarna wordt
in paragraaf 6 ingegaan op het valideren van de handmatige en continu metingen van het
waterpeil van DI-leidingen. Afgesloten wordt met conclusies (paragraaf 7).
2 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van metingen
Er is een verschil tussen echte fouten en afwijkingen of bijzondere metingen. Een fout is een
meting die niet de werkelijke grondwaterstand op dat moment weergeeft, terwijl een
afwijking of bijzonderheid een meting is die vreemd is, maar misschien wel de werkelijke
grondwaterstand weergeeft.
Op verschillende manieren kunnen fouten in een meetreeks terecht komen, bijvoorbeeld
door verkeerd aflezen van een peillint, versleten peillint, verkeerd op- of overschrijven/typen
van gemeten data, niet (goed) geregistreerde wijzigingen van een peilbuis, drift in een
drukopnemer, foutieve barometerdata etc. Vreemde of bijzondere grondwaterstanden
kunnen ook echt optreden, bijvoorbeeld pieken als gevolg van uitzonderlijke neerslag, of een
daling van de grondwaterstand door een tijdelijke bronbemaling.
Bij het valideren van meetreeksen gaat het erom de echte fouten te onderscheiden van
bijzondere grondwaterstanden die wel echt zijn opgetreden. Slechts een klein aantal
metingen is onmiskenbaar als fout aan te merken omdat ze fysiek onmogelijk zijn, of omdat
ze niet te meten zijn. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan een grondwaterstand lager
dan de onderkant van het filter, dit is wel mogelijk, maar het kan onmogelijk gemeten
worden met dat filter.
Het handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen (STOWA) geeft aan dat voor het
meten van inzicht in infiltratiesystemen en reacties van neerslag minimaal 1x per uur de
grondwaterstand moet worden gemeten.
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Hoe wordt nauwkeurigheid beïnvloed en gecontroleerd?
Voor handmatige metingen tot 60 m diep schrijft de Nederlandse norm een maximale
afwijking voor van ±1,0 centimeter ten opzichte van het referentieniveau (NEN/ISO 21413,
2005).
Voor automatische metingen geldt de minste beperkende van de volgende criteria (NPRISO/TR 23211, 2009):
• 3 mm
• 0.1 % over de hoogte waarover de grondwaterstand fluctueert
• 0,01% van de afstand peilbuis – waterspiegel.
In de praktijk blijken deze nauwkeurigheden voor bovengenoemde methoden niet haalbaar.
In het artikel “Nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden”H2O 15-1-2014
is geconcludeerd dat 95% van de meetfouten die met een dompelklok worden gemaakt ligt
tussen -2,85 cm en 1,2 cm, en dat 95% van de meetfouten die met een elektronisch
peilapparaat worden gemaakt ligt tussen -0,90 cm en 2,15 cm. Voor veel toepassingen is
deze nauwkeurigheid voldoende.
Voor de continue metingen in de pilot geldt de volgende meetnauwkeurigheid: normaal
±0,01 m maar bij stromend water is het ±0,02 – 0,03 m.
Belangrijk is dat de z-hoogte van de peilbuis bekend is en regelmatig wordt gecontroleerd
(1x/2 jaar) Voor de start van de pilot zijn alle peilbuizen door middel van waterpassing
ingemeten ten opzichte van NAP.
De nauwkeurigheid van de handpeilingen is gecontroleerd met een steekproef door de
metingen van de burgers te vergelijken met de peilingen van het achtergrondmeetnet (figuur
1). Hieruit volgt dat de metingen goed overeenkomen en daarmee nauwkeurig zijn.
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Figuur 1: vergelijking handpeilingen Jelle en meetnet

Het principe van een drukopnemers is dat deze onder water wordt gehangen en vervolgens
met een vast tijdsinterval de totale druk meet (= de som van waterdruk + de luchtdruk). Met
behulp van de inhangdiepte, de hoogte van de bovenkant van de peilbuis en de luchtdruk
kan de waterdruk boven de logger omgerekend worden naar een hoogte ten opzichte van
NAP. Voor het omrekenen naar een NAP-waarde wordt gebruik gemaakt van de metingen
van het KNMI-station luchthaven Rotterdam. Zodoende is bij continue metingen de
nauwkeurigheid o.a. afhankelijk van veldwerk (o.a. inhangdiepte logger en
controlemetingen) en de luchtdrukcorrectie. Net zoals bij de neerslag gegevens kan de
lokale luchtdruk in de Bloemenbuurt iets afwijken van die van het KNMI-station. In een KWRstudie (KWR 2014.059 Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens.
Validatiepilot) is aangetoond dat dergelijke luchtdrukafwijkingen te verwaarlozen zijn
behalve bij extreme weersomstandigheden (onweer).
In de loop van de tijd kan drift (=het verschil tussen de drukmetingen en de handmetingen
neemt toe) ontstaan, waardoor aan het begin van de reeks geen verschil is tussen de
drukopnemer meting en de handmeting, maar aan het eind van de reeks wel.
Met de handpeilingen zijn de continu metingen gecontroleerd.
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3.Peilbuizen in de straat:
Figuur 2 toont een overzicht van metingen in de straat waar continue is gemeten (loggers en
handpeilingen); de meeste meetlijnen liggen dicht bij elkaar met uitzondering van peilbuis
108 in de Lisbloemstraat (zie figuur 3).
metingen straat logger en handpeiling
-2,4

-2,5

-2,6

-2,7

m NAP

-2,8

-2,9

-3

-3,1

-3,2

-3,3

-3,4
1-2-2018

12-5-2018

20-8-2018

28-11-2018

8-3-2019

16-6-2019

24-9-2019

tijd
129570-15

129570-98

129570-108

129570-109

129570-111

129570-114

129570-120

129570-123

L15

L98

L108

L109

L111

L114

L120

L123

Figuur 2: vergelijking metingen logger en handpeilingen straat
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metingen straat logger en handpeiling
-2,4
-2,5
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-2,7
-2,8
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-3,1
-3,2
-3,3
-3,4
1-2-2018

12-5-2018

20-8-2018 28-11-2018

8-3-2019

16-6-2019

24-9-2019

tijd
129570-108

L108

Figuur 3: vergelijking metingen logger en handpeilingen straat

Bij peilbuis 108 zijn in de zomer van 2018 bij enkele metingen sterke verschillen zichtbaar;
verder valt op dat de buis een tijd niet is gemeten.
Figuur 4 toont een beeld van peilbuis 98; dit is ook het algemene beeld bij de overige
peilbuizen waar continue is gemeten: er is nauwelijks verschil zichtbaar tussen
handpeilingen en continue metingen; conclusie is dat beide meetreeksen nauwkeurig en
betrouwbaar zijn.

24

metingen straat logger en handpeiling
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-3,3
-3,4
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20-8-2018 28-11-2018

8-3-2019

16-6-2019
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L98

Figuur 4: vergelijking metingen logger en handpeilingen straat

3. Peilbuizen in de tuin
Figuur 5 toont een overzicht van alle metingen (continue en handpeilingen) in de tuinen; de
meeste meetlijnen liggen dicht bij elkaar met uitzondering van peilbuis Malvastraat 9b. In de
Malvastraat staat een particuliere pomp die regelmatig water wegpompt.
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Figuur 5: vergelijking metingen logger en handpeilingen tuinen

Opvallend is dat ook in de Malvastraat in de meetreeks in de zomer van 2018 afwijkingen
zichtbaar zijn (zie ook peilbuis 108).

tuinloggers vs handpeilingen
-2,60
-2,80

m NAP

-3,00
-3,20
-3,40
-3,60
-3,80
-4,00
31-12-2017 10-4-2018 19-7-2018 27-10-2018 4-2-2019 15-5-2019 23-8-2019 1-12-2019 10-3-2020

tijd
Malvastraat 9B [109]

Figuur 6: vergelijking metingen logger en handpeilingen tuin

Logger Malvastraat 9B
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Figuur 7 toont een beeld van peilbuis 21A in de Zonnebloemstraat; dit is het algemene beeld
bij de overige peilbuizen waarbij nauwelijks verschil zichtbaar is tussen handpeilingen en
continue metingen: beide meetreeksen zijn nauwkeurig en betrouwbaar.

tuinloggers vs handpeilingen
-2,50
-2,55
-2,60

m NAP

-2,65
-2,70
-2,75
-2,80
-2,85
-2,90
-2,95
-3,00
31-12-2017 10-4-2018 19-7-2018 27-10-2018 4-2-2019 15-5-2019 23-8-2019 1-12-2019 10-3-2020

tijd
Zonnebloemstraat 21A [15]

Logger Zonnebloemstraat 21A

Figuur 7: vergelijking metingen logger en handpeilingen tuin

4. Drainputten
De meetreeksen van de drainputten (handpeilingen en continue metingen) zijn weergegeven
tot november 2019 in figuur 8. De continue metingen van put 5 tonen vanaf juli 2019 een
grote afwijking ten opzichte van de handpeilingen/werkelijkheid. Hiervoor is geen verklaring;
de continue metingen van D5 zijn na juli 2019 niet betrouwbaar
De metingen in de drainputten worden sterk beinvloed door het gemaal; dit is zichtbaar in
figuur 8 en 9 aan de hoogfrequente fluctuatie van de metingen. De metingen volgen het aanen afslaan van de pomp in de verschillende fases waardoor een variatie in de metingen
ontstaat van ±0,1 m. Dit is belangrijk bij het analyseren van de handpeilingen.
De continue metingen zijn geverifieerd met de handpeilingen en deze tonen een gelijke
trend. Ook de handpeilingen in de andere putten volgen de algemene trend: de metingen
zijn betrouwbaar.
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Figuur 8: vergelijking metingen logger en handpeilingen

Figuur 9 toont de gegevens van drainput 1.
drainput 1
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17-9-2018
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d1

Figuur 9: vergelijking metingen logger en handpeilingen

drainput1

14-7-2019

22-10-2019

30-1-2020
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5. Conclusie:
De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de metingen volgt uit het onderling
vergelijken van de continue metingen met de handpeilingen (burgers en meetnet). Voor
alle metingen in de straat en tuinen geldt dat ze nauwkeurig en betrouwbaar zijn. De
metingen in de drainputten worden beinvloed door het wel/niet actief zijn van het
gemaal; de handpeilingen en continue metingen zijn betrouwbaar.
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Bijlage 4: Dwarsprofielen straat
Continu en handmatige metingen
Straat en binnenterreinen
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1 Inleiding
Het eerste doel van deze bijlage is het verkrijgen van inzicht in het verloop van de
grondwaterstand en de grondwaterstroming in profielen loodrecht op straten, zogenaamd
dwarsprofielen straten. Hierbij wordt de methodiek van meten, weten, begrijpen en sturen
gebruikt. Het tweede doel is het overzichtelijk vastleggen van meetgegevens.
Om inzicht te verkrijgen in grondwaterstanden loodrecht op straten, heeft de gemeente in
de nabijheid van bestaande peilbuizen in het openbaar gebied op binnenterreinen negen
peilbuizen geplaatst, zogenaamde gepaarde peilbuizen (zie figuur 2.4 hoofdrapport, kaart
peilbuizen gemeente). De grondwaterstand in deze gepaarde peilbuizen is continu gemeten
met loggers. In veel straten zijn in het openbaar gebied meerdere peilbuizen aanwezig. Ook
zijn er gegevens van particuliere peilbuizen langs bebouwing. In de dwarsprofielen straat zijn
de handmatige metingen zoveel mogelijk meegenomen.
Het peil van de DI-leidingen van de DI-leidingen is op drie locaties met divers gemeten en op
zes locaties handmatig (zie figuur 1.2 hoofdrapport, kaart gemaal, Di-leidingen en
drainputten). Zowel in de nulperiode als tijdens de pompperiode is het verschil in peil
tussen deze zes drainputten in de orde van grootte van centimeters. Door het gelijkmatige
peil in de drainputten is het voor vrijwel elke peilbuis in het openbaar gebied mogelijk om
het verschil tussen de grondwaterstand en het peil van de DI-leiding vrij nauwkeurig te
bepalen (zie ook paragrafen 4.2 en 6.3 van het hoofdrapport).
De tabel in de inleiding van bijlage 3 geeft een overzicht van de peilbuizen en drainputten
die continu zijn gemeten.
Bovenbeschreven aanpak heeft geresulteerd in acht dwarsprofielen straat. De
Lisbloemstraat is gesplitst in een noordelijk en zuidelijk deel. In deze bijlage worden de
volgende dwarsprofielen straat besproken: Azaleastraat, oostelijk deel (paragraaf 2),
Duizendschoonstraat (paragraaf 3), Hagedoornstraat (paragraaf 4), Lisbloemstraat,
noordelijk deel (paragraaf 5), Lisbloemstraat, zuidelijk deel (paragraaf 6), Malvastraat
(paragraaf 7), Rozenlaan (paragraaf 8) en Zonnebloemstraat (paragraaf 9). Aanvullend geeft
paragraaf 10 een schets van de omgeving van de Bloemenbuurt.
De per straat te beantwoorden onderzoeksvragen zijn:
• Wat is in het openbaar gebied het verschil tussen het peil in de DI-leiding en de
grondwaterstand? Waardoor wordt dit veroorzaakt?
• Wat is het verloop van de grondwaterstand onder bebouwing?
• Wat is het verband tussen de grondwaterstand in het openbaar gebied en op
binnenterreinen?
Van elke straat is een kaart met de meetpunten en het dwarsprofiel straat gemaakt.
Vervolgens zijn bovenstaande vragen kort beantwoord. Deze bijlage sluit af met conclusies
(paragraaf 11).
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2 Azaleastraat, oostelijk deel
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1) In dit profiel van de Azaleastraat (AZ) zijn de gepaarde peilbuizen 120 (openbaar gebied)
en binnenterrein LA1b (Lathyrusplein LA). LA1b vervangt de peilbuis in achtertuin AZ84, die
niet goed functioneerde. Het maaiveld van LA1b ligt op NAP -2,5 m. Bij deze peilbuis stond
grondwaterstand in fase 3 van de pompperiode om en nabij het maaiveld (figuur 2.2).
2) In het kader van funderingsherstel is het grondwater bij het bouwblok AZ 27-37 bemalen.
De bemaling duurde van oktober 2018 t/m mei 2019. Aan de gevel van AZ27-zg is een
maximale verlaging van twee decimeter gemeten (zie paragraaf 3.6 hoofdrapport).
3) Na de bemaling van AZ27-37 stijgt de grondwaterstand van peilbuis 120 geleidelijk van
NAP -2,75 m naar NAP -2,70 m in september (figuur 2.2). In deze periode is de
grondwaterstand op het binnenterrein bij peilbuis LA1b één decimeter lager dan van peilbuis
120, in de hierop volgende natte periode van pompfase 3 wordt het verschil klein. In deze
natte periode vermindert de aanvoer van grondwater naar het binnenterrein.
4) Bij R0 89 is nauwelijks verschil tussen de grondwaterstand aan straatzijde en achterzijde
pand. Dit is te verwachten, het pand is een hoekpand en ligt langs het Lathyrusplein.
5) In de droge periode van 2019 laat het verloop van de grondwaterstand van de peilbuizen
17 en 100 (gele lijn) een stijgende trend zien (figuur 2.3). Ook in de zomer van 2019 is de
grondwaterstand min of meer gelijk aan het peil van de DI-leiding. De hoge grondwaterstand
ter plaatse wordt verklaard door de aanwezigheid van een opgevuld petgat met aanvoer van
grondwater over de grenzen van de Bloemenbuurt (zie ook paragraaf 6, Lisbloemstraat,
zuidelijk deel). Er is nauwelijks verschil tussen de handpeilingen bij AZ52-v (voorzijde) en
AZ52-a (achterzijde); het grondwater lijkt goed onder het pand door te stromen.
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3 Duizendschoonstraat
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1) In het dwarsprofiel van de Duizendschoonstraat (DS) zijn de gepaarde peilbuizen 98
(Gladiolusstraat) en DS32b (binnenterrein). De tuin van DS32b is opgehoogd, het maaiveld
van peilbuis DS32b ligt op NAP – 1,8 m, dat is 0,8 tot 1,2 m boven de grondwaterstand. Er is
geen wateroverlast geconstateerd.
2) Peilbuis 16 ligt ongeveer in het midden van de Duizendschoonstraat, peilbuis 98 in het
midden van de Gladiolusstraat. De verschillen tussen de grondwaterstand van deze
peilbuizen en het peil van de DI-leiding zijn beperkt, dit met uitzondering van de periode
waarin bouwblok Rozenlaan 34-46 werd bemalen (februari t/m juli 2019, zie paragraaf 3.6
van het hoofdrapport). Tijdens deze bemaling bedroeg de maximale verlaging van de
grondwaterstand bij peilbuis 98 ongeveer vijftien centimeter en bij peilbuis 16 om en nabij
vijf centimeter.
3) Wanneer het effect van de bemaling buiten beschouwing wordt gelaten, volgt in de
pompperiode de grondwaterstand in het openbaar gebied de stijging van het peil van de DIleiding.
4) In de nulperiode is de grondwaterstand van DS32b (binnenterrein) tot en met augustus
2018 min of neer gelijk aan de grondwaterstand van peilbuizen 16d en 98.
5) De bemaling van het bouwblok Azaleastraat 27-37 duurde van oktober 2018 t/m mei 2019
en van het bouwblok Rozenlaan 34-46 van februari 2019 t/m juli 2019, zie hoofdrapport
paragraaf 3.6. Deze bemalingen hebben de grondwaterstand van peilbuis DS32b verlaagd.
De verlaging van vijf tot tien centimeter door de bemaling van bouwblok Rozenlaan 34-46 is
duidelijk herkenbaar. De bemalingen hebben duidelijk effect op de grondwaterstand van het
binnenterrein.
6) In een straat met een DI-leiding kan een bemaling aan de ene zijde van de straat een
verlaging van de grondwaterstand aan de ander zijde de straat veroorzaken. Dit is onder
meer bij de bemaling Rozenlaan (peilbuis DS32b) en bij de bemaling Orchideestraat
geconstateerd.
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4 Hagedoornstraat

36

1) De gepaarde peilbuizen in de Hagedoornstraat (HS) zijn HS22a (binnenterrein) en 109 en
111 (openbaar gebied). Het maaiveld van peilbuis HS22a ligt op NAP -2,3 m, dat is enkele
decimeters boven de hoogste grondwaterstanden. In de nabijheid van deze peilbuis ligt de
tuin van HS16 het laagst (NAP -2,6 m), in deze tuin treedt waarschijnlijk grondwateroverlast
op.
2) De grondwaterstand bij pand Hagedoorn 22 voortuin (peilbuis HS22-v) is niet aangegeven
op het dwarsprofiel. De grondwaterstand van HS22-v staat enige centimeters hoger dan de
grondwaterstand op het binnenterrein Hagedoornstraat-Malvastraat (peilbuis binnenterrein
HS22a). Zo’n klein verschil is karakteristiek voor het verband tussen de grondwaterstand in
openbaar gebied en binnenterreinen in situaties waar de grondwaterstand niet beïnvloed
wordt door onttrekkingen of drainerende riolen. De grondwaterstand van peilbuis HS22a
volgt min of meer het peil in het openbaar gebied.
3) Gedurende de pompperiode laat de grondwaterstand van de peilbuizen 109 en 111 een
stijgende trend zien. Deze trend komt op hoofdlijnen overeen met de trend van het peil van
de DI-leiding (drainput 5).
4) In het verloop van de grondwaterstand van peilbuis 111 is aan het einde van de
pompperiode de start van de verlaging door de bemaling Orchideestraat duidelijke
zichtbaar.
5) In de nulperiode is het verloop van de grondwaterstand van peilbuizen 107 en 109 en van
het peil van drainput 5 min of meer gelijk. De DI-leiding. Vanaf begin 2019 staat de
grondwaterstand van peilbuis 107 (hoek Hagedoornstraat- Rozenlaan) ongeveer tien
centimeter lager dan van de peilbuis 107 en drainput 5. Het laat zich aanzien dat hier sinds
begin 2019 grondwater onttrokken wordt. Ook het verloop van de grondwaterstanden in het
dwarsprofiel Rozenlaan wijst hierop (paragraaf 8).
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5 Lisbloemstraat, noordelijk deel
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1) In het dwarsprofiel van de Lisbloemstraat (LB) zijn de gepaarde peilbuizen 108 (openbaar
gebied) en achtertuin LB18a (binnenterrein). Het maaiveld van de peilbuis LB18a ligt laag,
NAP -2,8 m. In de pompperiode staat de grondwaterstand nabij het maaiveld. Er treedt
wateroverlast op.
2) In het noordelijke deel van de Lisbloemstraat wordt de grondwaterstand beïnvloed door
de onttrekking op het parkeerterrein van het appartementencomplex aan de Elektroweg,
door het “oude” riool in de Margrietstraat en aan het eind van de pilotfase door de bemaling
in de Orchideestraat. Vanwege de aanwezigheid van met zand opgevulde petgaten is het
doorlaatvermogen van het freatisch grondwater hoog en zodoende is het
beïnvloedingsgebied van het onttrekken en bemalen van grondwater groot (hoofdrapport,
paragraaf 4.2).
3) In het droge zomerhalfjaar van 2018 daalt de grondwaterstand van peilbuis 108 tot
beneden NAP - 3,05 m.
4) De onttrekking parkeerterrein appartementengebouw is een belangrijke oorzaak van de
lage grondwaterstand bij peilbuis 108 openbaar gebied, aan het einde van de droge zomer
van 2019 ongeveer twintig centimeter het peil van de DI-leiding, bij peilbuis 113 (kruising
met Violenstraat) om en nabij tien centimeter. Gedurende de gehele pompperiode infiltreert
de DI-leiding in de het noordelijke deel van Lisbloemstraat oppervlaktewater.
5) De grondwaterstand LB18a is hoger dan de grondwaterstand peilbuis 108. Waarschijnlijk
stroomt het grondwater hier van het binnenterrein naar het oosten richting de onttrekking
parkeerterrein. Bij peilbuis LB18a wordt de grondwaterstand ook verlaagd door het lekke
riool Margrietstraat. Bij het vervangen van het riool en het beëindigen van de onttrekking
parkeerterrein zal de grondwaterstand stijgen.
6) In de laatste maanden van 2019 is de invloed zichtbaar van de onttrekking in de
Orchideestraat duidelijk zichtbaar in peilbuis Orchideestraat 10-voor. Het effect van deze
bemaling op de grondwaterstand bij peilbuizen 108 en 113 is kleiner.
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6 Lisbloemstraat zuidelijk deel
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1) In dit dwarsprofiel zijn de gepaarde peilbuizen 114 (openbaar gebied) en achtertuin LB70
(binnenterrein). Het maaiveld van peilbuis LB70 ligt op NAP -2,0 m, dat is om en nabij een
halve meter boven de hoogste grondwaterstanden. Op het aangrenzende geasfalteerde
parkeerterrein van het bedrijventerrein ligt het laagste gedeelte op om en nabij NAP -2,6 m
(zie figuur 3.3.2a). Waarschijnlijk wordt hier grondwater gedraineerd.
2) In het algemeen staat de grondwaterstand in peilbuis 114 ruim tien centimeter hoger dan
in peilbuis 113 (Violenstraat). Dit wijst op een stroming van grondwater in het zandcunet van
de Lisbloemstraat straat van zuid naar noord. Aan het einde van het droge zomerhalfjaar
nam deze stroming af en was de grondwaterstand van de peilbuizen 113 en 114 vrijwel
gelijk. In fase 3 van de pompperiode staat de grondwaterstand van peilbuis 114 weer ruim
hoger dan die van peilbuis 113.
3) De grondwaterstand van LB70 (binnenterrein) staat hoger dan de grondwaterstand in de
straat (peilbuis 114). De grondwaterstroming is west naar oost, dus van de achtertuin naar
de straat.
4) In het begin van de pompperiode staat de grondwaterstand in peilbuis 114 hoger dan het
peil in de DI-leiding, de DI-leiding draineert grondwater. In de loop van het droge
zomerhalfjaar gaat de DI-leiding grondwater infiltreren.
5) Bij neerslag is de reactie van de peilbuis op het binnenterrein tuin groter (meer stijging)
dan in de straat (peilbuis 114).
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7 Malvastraat
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In figuur 7.2 is duidelijk te zien dat met handpeilingen een trend zichtbaar kan worden
gemaakt van de grondwaterstand maar de werkelijke pieken (plus en min) worden alleen
zichtbaar met continue metingen.
1) In de Malvastraat (9MV) zijn de gepaarde peilbuizen 109 (openbaar gebied) en MV9b
(binnenterrein). Bij MV9b wordt achter in de tuin grondwater onttrokken (particuliere
onttrekking). De peilbuis MV9b ligt op enkele meters afstand van de onttrekking. Zonder
onttrekking van grondwater treedt hier wateroverlast op. Het verloop van de
grondwaterstand van MV9b geeft aan dat ook in de droge zomers van 2018 en 2019
grondwater onttrokken werd.
2) Het verloop van de grondwaterstand van peilbuis 109 laat zien dat in de droge zomer van
2018 de grondwaterstand daalde tot NAP -3,0 m en dat de grondwaterstand in de droge
zomer van 2019 door het opzetten van het peil in de DI-leiding geleidelijk steeg van NAP 2,75 m begin april tot boven NAP -2,70 begin september. Het verschil tussen de
grondwaterstand van peilbuis 109 en het peil van de DI-leiding is beperkt. De
grondwaterstand bij peilbuis 109 wordt niet verlaagd door de onttrekking MV9b.
3) In de periode oktober 2018 tot en met mei 2019 vond de bemaling plaats voor het
funderingsherstel van het bouwblok AZ 27-37 (zie paragraaf 3.6 hoofdrapport). In deze
periode wordt de grondwaterstand van de peilbuizen CS6b-a, CS14b-v en MV15b-a ook
beïnvloed door de bemaling van het bouwblok Azaleastraat. In de droge periode van 2019
lag de grondwaterstand van deze drie peilbuizen in de periode juni tot begin september om
en nabij tien centimeter beneden de grondwaterstand van peilbuis 109. Het is aannemelijk
dat de verlaging van de grondwaterstand door de ontrekking MV9b zich beperkt tot de
bouwblokken MV 5-15 en CS 4-14.
4) Het effect van neerslag op de grondwaterstand peilbuis MV9b is groter dan in het
openbaar gebied (peilbuis 109).
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8 Rozenlaan
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1) De gepaarde peilbuizen in het dwarsprofiel van de Rozenlaan (RO) zijn no 122 (openbaar
gebied) en RO20 (binnenterrein). De grondwaterstand van deze peilbuizen zijn continu
opgenomen. Het maaiveld van RO20 ligt op NAP -1,9 m, dat is ruim boven de hoogste
grondwaterstanden. Hier is het maaiveld aanzienlijk opgehoogd. De grondwaterstand van
peilbuis 122 is vrijwel gelijk aan het peil in de DI-leiding. Het verschil in grondwaterstand
tussen de peilbuizen 122 en RO20 is vijf tot tien centimeter. Dit roept de vraag op of er in de
omgeving van peilbuis 1 grondwater onttrokken wordt. In de directe omgeving heeft
Akkerwindestraat 17 de laagste achtertuin (NAP -2,65 m).
2) De peilbuis RO20 ligt op aantal meters afstand van de peilbuis 1a Akkerwindestraat. Vlak
voor de start van de pompperiode is de persleiding aangesloten op het DI-systeem. Hierbij
werd het grondwater gedurende korte tijd bemalen, waarbij de grondwaterstand fors
verlaagd werd. Deze verlaging is duidelijk zichtbaar in het verloop van de grondwaterstand
van de peilbuizen 1a en RO20. Deze verlaging is ook in het verloop van de grondwaterstad
van peilbuis 122 te zien.
3) De grondwaterstand van de peilbuis in de tuin (RO20) staat enkele centimeters hoger dan
de grondwaterstand van peilbuis 1a. Na start infiltratie zakt de grondwaterstand in de tuin
nog 1x onder NAP -2,85 m maar verder blijft de grondwaterstand in de tuin wel boven NAP 2,85 m maar toont nauwelijks reactie op het infiltratiepeil. In de periode van droogte van
2019 (begin april tot eind september) staat de grondwaterstand van peilbuis 1a ruim tien
centimeter beneden het peil van de DI-leiding. Dit wijst op een aanzienlijke infiltratie van
oppervlaktewater. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door een onttrekking.
4) De bemaling van bouwblok RZ 34-46 duurde van februari 2019 t/m juli 2019. De
grondwaterstand bij de peilbuizen 1a en tuin RO20 is verlaagd door deze bemaling.
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9 Zonnebloemstraat
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1) In het profiel van de Zonnebloemstraat (ZB) zijn de gepaarde peilbuizen 15 (openbaar
gebied) en ZB21a (binnenterrein). Het maaiveld van peilbuis ZB21a ligt op NAP -2,4 m, het
achterpad ligt decimeters lager. Langs het achterpad wordt met ondiepe putjes in
straatkolken vrijwel continu grondwater onttrokken. Zonder onttrekking treedt ernstige
wateroverlast op.
2) De grondwaterstand van peilbuis 15 staat om en nabij tien centimeter hoger dan de
grondwaterstand van peilbuis 13. De stroming van grondwater in het zandcunet van de
Zonnebloemstraat is van noord naar zuid.
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3) In de droge zomer van 2018 (nul periode) daalt de grondwaterstand van peilbuis 15 tot
NAP -2,95 m en van peilbuis 13 tot onder NAP -3,0 m, zie figuur 9.2. Bij peilbuis Rozenlaan
111-a (achter) daalt de grondwaterstand tot NAP -3,20 m (figuur 9.3).
4) In de droge zomer van 2018 staat grondwaterstand van peilbuis ZB21a vijf centimeter
hoger dan de gepaarde peilbuis 15, in de droge zomer van 2019 staat grondwaterstand in de
achtertuin van nummer 21A vijf tot tien cm lager dan peilbuis 15. In de zeer droge zomer van
2018 was de stroming van grondwater van tuin naar straat en in de droge zomer 2019 van
straat naar tuin.
5) De grondwaterstand van peilbuis 15 staat altijd hoger dan het peil in de DI-leiding. Dit
wordt verklaard door stroming van grondwater vanaf het RET-terrein naar het oosten (zie
paragraaf 4.3 hoofdrapport).
6) Bij de kruising met de Rozenlaan zijn handpeilingen gedaan aan de Rozenlaan 111 (voor
en achter), zie figuur 9.3. Hier is een verschil in grondwaterstand voor en achter het pand
(ruim tien centimeter). De stroming van grondwater is van straat naar achtertuin wat
waarschijnlijk wordt veroorzaakt door lekke riolen op het bedrijventerrein Ceintuurbaan.
Deze stromingsrichting wordt bevestigd door de grondwaterstand van peilbuis 13, die
aanzienlijk hoger is dan de grondwaterstand van peilbuis Rozenlaan 111-voor.
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10 Bloemenbuurt vs. omgeving
Het effect van infiltratie in de Bloemenbuurt is in beeld gebracht door de metingen uit de
Bloemenbuurt (straat) te vergelijken met metingen van peilbuizen uit nabijgelegen gebieden
waar niet wordt geïnfiltreerd (o.a. Gravenbuurt en Statenlaan). Dit is weergegeven in grafiek
10.1.

Figuur 10.1 gegevens Bloemenbuurt en peilbuizen achtergrondmeetnet omgeving

Voor start infiltratie tonen alle peilbuizen een daling (meetreeks 105 helaas pas vanaf
augustus 2018). De peilbuizen in de Bloemenbuurt blijven na de start van de pilot nagenoeg
op niveau of stijgen licht, terwijl de grondwaterstand in de omgeving wel fluctueert en
duidelijk reageert op droge en natte perioden. Volledigheidshalve moet worden opgemerkt
dat in de JW Frisostraat in de zomer van 2019 een bemaling werd uitgevoerd wat de
meetreeks enigszins heeft beïnvloed.
Figuur 10.2 toont de grondwaterstand van een aantal peilbuizen in de Bloemenbuurt over
lange termijn. De peilbuizen 1 en 3 zijn inmiddels vervangen door respectievelijk 123 en 108.
Over de lange termijn varieert de grondwaterstand tussen NAP -2,6 en -3 m; vanaf 2005 tot
2017 is de grondwaterstand in een aantal buizen duidelijk lager dan NAP -3 m. Na 2017 is
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een stijgende trend zichtbaar wat het gevolg is van rioolvervanging, de aanleg van
waterpasserende verharding en vanaf 2019 infiltratie.
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Figuur 10.2: statistische gegevens logger tuinen

11 Conclusies
In het volgende worden de drie in de inleiding genoemde onderzoeksvragen beantwoord.
1) wat is in het openbaar gebied het verschil tussen het peil in de DI-leiding en de
grondwaterstand? Waardoor wordt dit veroorzaakt?
In een aantal straten is het verschil tussen de grondwaterstand en het peil in de DI-leiding
klein. Voorbeelden zijn de Azaleastraat 52 en omgeving, peilbuizen 17 en 100 (paragraaf 2),
de Duizendschoonstraat peilbuizen 16d en 98, dit met uitzondering van de periode bemaling
Rozenlaan (paragraaf 3), peilbuis 109 Hagedoornstraat en Malvastraat (paragrafen 4 en 7) en
peilbuis 15 Zonnebloemstraat (paragraaf 9). Bij deze peilbuizen volgt de grondwaterstand in
de pompperiode de stijging van het infiltratiepeil in de DI-leidingen.
In een aantal staatprofielen is het verschil tussen het peil in de DI-leiding en de
grondwaterstand groot. Dit komt geprononceerd naar voren bij peilbuis 108, Lisbloemstraat
noordelijke deel (paragraaf 5). Hier wordt op het parkeerterrein appartementengebouw
grondwater onttrokken. Bij de peilbuis 108 neemt in de pompperiode het verschil tussen DIleiding en grondwaterstand toe van 10 tot 15 centimeter tot 20 tot 25 centimeter. Tijdens de
pompperiode neemt het peil in de DI-leiding geleidelijk toe, terwijl de grondwaterstand min
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of meer gelijk blijft. Het oplopende verschil tussen peil D-leidingen en grondwaterstand
heeft tot gevolg dat bij het appartementengebouw steeds meer grondwater onttrokken
wordt.
Ook bij de peilbuizen 107, straatprofiel Hagedoornstraat (paragraaf 4), en 1a, straatprofiel
Rozenlaan Akkerwindestraat (paragraaf 8), neemt tijdens de pompperiode het verschil
tussen peil DI-leiding en grondwaterstand toe. Mogelijk wordt in de omgeving Rozenlaan bij
kruising met Hagedoornstraat en Akkerwindestraat grondwater onttrokken. Mogelijk wordt
ook op het bedrijventerrein Ceintuurbaan grondwater onttrokken (zie dwarsprofiel
Lisbloemstraat, zuidelijk deel, paragraaf 6).
Geconcludeerd wordt dat het verschil tussen het peil in de DI-leiding en de
grondwaterstand in het openbaar gebied veelal klein is. In de omgeving van onttrekkingen
en grondwater drainerende riolen is het verschil tussen het peil in de DI-leiding en
grondwaterstand groter. In de pompperiode neemt dit verschil toe bij het opzetten van
het peil in de DI-leidingen. Aanbevolen wordt na te gaan wat de oorzaak is van het
toenemende verschil (intreeweerstand, doorlatendheid bodem).
2) wat is het verloop van de grondwaterstand onder bebouwing?
Bij straatprofiel Hagedoornstraat is het verschil tussen de grondwaterstand openbaar gebied
en binnenterrein klein, in de orde van grootte van centimeters (paragraaf 4). Dit betekent
onder meer dat onder de bebouwing het verschil in grondwaterstand klein is. Ook bij de
panden Azaleastraat 52 en Rozenlaan 89 is het verschil in grondwaterstand tussen voor- en
achterpui klein (paragraaf 2). In de nabijheid van deze panden wordt geen grondwater
onttrokken of gedraineerd.
Bij het pand Rozenlaan 111 is het verschil tussen voor- en achterpui ruim tien centimeter.
Nabij de achtertuin van dit pand wordt grondwater onttrokken (paragraaf 9).
Geconcludeerd wordt dat onder bebouwing, als in de omgeving geen grondwater wordt
onttrokken of gedraineerd, het verschil in grondwaterstand klein is. In deze situatie is de
grondwaterstand onder bebouwing min of meer gelijk aan de grondwaterstand in het
openbaar gebied.
3) wat is het verband tussen de grondwaterstand in het openbaar gebied en op
binnenterreinen?
De grondwaterstand op het binnenterrein Hagedoornstraat-Malvastraat volgt de
grondwaterstand van het openbaar gebied, inclusief het opzetten van het peil in de DIleidingen (paragraaf 4). De grondwaterstand op dit binnenterrein wordt niet beïnvloed door
onttrekkingen of drainerende riolen.
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De verlaging van de bemaling Rozenlaan op de grondwaterstand van het binnenterrein
Gladiolusstraat en Duizendschoonstraat is geschat op vijf tot tien centimeter (paragraaf 3).
De grondwaterstand op dit binnenterrein reageert vrij snel op de bemaling.
Het blijkt dat de grondwaterstand op binnenterreinen meebeweegt met het opzetten van
het peil DI-leidingen en met perioden van droogte en overvloedig neerslag en met
bemalingen. Het relatief lage doorlaatvermogen van de binnenterreinen draagt bij aan het
vasthouden van regenwater en aan het langzaam afgeven van grondwater.
De grondwaterstand in straat en tuin volgen elkaar. Vanwege het lage doorlaatvermogen
reageren de binnenterreinen trager op veranderingen van het peil in DI-leidingen. Het
grondwater in straten reageert snel op veranderingen van het peil van DI-leidingen. De
grondwaterstand in de straat vlakt af/fluctueert minder na start infiltratie (zoals verwacht)
terwijl de fluctuatie in de tuinen groter is; vaak is meer effect zichtbaar van neerslag op de
grondwaterstand. De binnenterreinen zijn belangrijk voor het vasthouden van water op
langere termijn (maanden), de straten op kortere termijn (dagen).
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Bijlage 5: Wateroverlast binnenterreinen
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1 Inleiding
Deze bijlage beantwoordt onderzoeksvraag 3: waar en wanneer is tijdens de pilot sprake van
wateroverlast op binnenterreinen? Wat is het verband tussen het opzetten van het peil in de
DI-leidingen en wateroverlast op binnenterreinen?
Deze bijlage is de basis voor de beschrijving van de wateroverlast in het hoofdrapport:
wateroverlast op binnenterreinen in de nulperiode (paragraaf 4.5) en wateroverlast
binnenterreinen in fase 3 van de pompperiode (paragraaf 6.4). In fase 3 van de
pompperiode (herfst 2019) was het peil in de DI-leidingen maximaal opgezet en viel in de
maanden oktober en november meer neerslag dan gemiddeld.
Figuur 1 geeft de waterstand bij de overstort Irisplein in de nulperiode. In december 2017 en
eind april 2018 kwamen enkele zesdaagse perioden met neerslag van 50 mm of meer voor.
Tijdens deze perioden in december 2017 en eind april 2018 stond het peil van de DI-leiding
gedurende één of meerdere dagen slechts enkele centimeters boven het niveau van de
overstort. In deze perioden werd het overtollige grondwater in het openbaar gebied
effectief geloosd op het vuilwaterriool. Deze effectieve drainage voorkwam wateroverlast in
het openbaar gebied, zogenaamde wateroverlast op straat. In zesdaagse perioden met
neerslag van 50 mm of meer deed zich wel wateroverlast op binnenterreinen voor.
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Een periode van neerslag met 50 mm of meer komt gemiddeld vijf keer per jaar voor. De
intensiteit van de neerslag is in deze situaties veel lager dan bij zomerse stortbuien, maar het
regent wel lang. Dit soort neerslag valt vaak in de winter (bijlage 1). Figuur 2 van bijlage 1
geeft voor de nul- en pompperiode een overzicht van zesdaagse perioden met een neerslag
van 50 mm of meer. Een aantal van deze perioden zijn geselecteerd om wateroverlast op
binnenterreinen te analyseren.
Ook in bijlage 4 (dwarsprofielen straat) komt de problematiek van wateroverlast op
binnenterreinen aan de orde. In deze bijlage wordt een aantal malen naar bijlage 4
verwezen, met name naar het verloop van de grondwaterstand van de peilbuizen op
binnenterreinen.
Paragraaf 2 beschrijft de hoogtekaart, met bijzondere aandacht voor hoogteverschillen op
binnenterreinen en het maaiveld van de peilbuizen op binnenterreinen. Paragraaf 3
bespreekt de wateroverlast op binnenterreinen in december 2017 en paragraaf 4 de
wateroverlast eind april 2018. De wateroverlast op binnenterreinen in fase 3 van de
pompperiode wordt beschreven in paragraaf 5. Deze bijlage sluit af met een samenvatting
(paragraaf 6).
2 Hoogtekaart maaiveld
Figuur 2 geeft de hoogtekaart maaiveld. De bruine gebieden hebben een hoogte van NAP 1,0 tot NAP -2,0 m. De uitgiftepeilen van het openbaar gebied liggen rond NAP -1,4 m à NAP
-1,5. De gele gebieden liggen lager en hebben een hoogte van NAP -2,0 tot NAP -3,0 m.
Figuur 2 laat ook de hoogte van het maaiveld zien van de peilbuizen geplaatst op
binnenterreinen. Drie peilbuizen hebben een maaiveld van NAP -2,0 m of hoger
((Lisbloemstraat 70, Rozenlaan 20 en Duizendschoonstraat 32). Dit is ruim boven het niveau
van de overloop Irisplein (NAP -2,66 m). In de achtertuinen van deze woningen is geen
wateroverlast vastgesteld. De grondwaterstand staat altijd ruim beneden het maaiveld, ook
in de zesdaagse perioden met neerslag van 50 mm of meer (zie bijlage 4).
De laagstgelegen binnenterreinen zijn het parkeerterrein van het appartementengebouw
Elektroweg en het achterpad Zonnebloemstraat- en Duizendschoonstraat. Deze terreinen
liggen op laag, om en nabij NAP -2,7 m. In de achtertuinen van deze woningen treedt
wateroverlast op (zie bijlage 4).
Figuur 3 laat verschil in hoogte van binnenterreinen zien. Op het binnenterrein tussen de
Zonnebloemstraat en de Duizendschoonstraat ligt het maaiveld van de achtertuinen van de
Zonnebloemstraat overwegend enkele decimeter lager dan de achtertuinen van de
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Duizendschoonstraat. Dit verschil is zonder twijfel tijdens de bouw ontstaan. Het gevolg is
dat het risico op wateroverlast in de achtertuinen van de Zonnebloemstraat hoog is en van
de tuinen aan de Duizendschoonstraat beperkt.
Figuur 3 laat ook de verschillen in hoogte zien van de achtertuinen van het binnenterrein
tussen de Duizendschoonstraat en de Gladiolusstraat. Hier varieert de hoogte van tuin tot
tuin, waarschijnlijk deels het gevolg van het ophogen na de bouw. Hier varieert de hoogte
van de achtertuinen in het algemeen tussen NAP -1,7 m en NAP -2,3 m. Bij de lager liggende
achtertuinen is er risico op grondwateroverlast, bij de hoger liggende tuinen niet.
Geconcludeerd wordt dat de hoogte van het maaiveld van achtertuinen sterk verschilt. Dit
is enerzijds het gevolg van het al dan niet structureel ophogen van het maaiveld bij bouw
en anderzijds van het al dan niet ophogen na de bouw. Ophoging na bouw gebeurt per
achtertuin of collectief met meerdere achtertuinen tegelijk. Tuinen met een laag maaiveld
of grenzend aan terreinen met een hoger maaiveld hebben een groter risico op
wateroverlast.
3 Wateroverlast december 2017
Figuur 3 geeft de waterstand bij de overloop van de DI-leidingen op het Irisplein in december
2017 en januari 2018. Er kwamen twee zesdaagse perioden voor met hoge neerslag, van 9
t/m 14 dec (totaal 61 mm) en van 29 december t/m 3 januari (totaal 58 mm).
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Eind 2017 - begin 2018 waren de peilbuizen op binnenterreinen nog niet gezet. Wel waren
er enkele particuliere peilbuizen aan de achterpui van panden. De grondwaterstanden van
deze particulier buizen zijn niet representatief voor binnenterreinen. Helaas zijn er dus geen
betrouwbare gegevens beschikbaar over de grondwaterstand binnenterreinen gedurende de
twee zesdaagse perioden met neerslag van 50 mm en meer eind 2017- begin 2018.
Begin 2018, voerde Goed gefundeerd! een enquête met vragen over wateroverlast in
achtertuinen. In maart werd gerapporteerd met een Excel-sheet. Vraag 2 luidde: ondervindt
u weleens wateroverlast in uw tuin, achterpad of binnenterrein? 20% van de
geënquêteerden beantwoordde deze vraag met ja, behoorlijk en 20% met enigszins. Vraag 4
was: hoelang duurde de overlast? 50 % van de reacties was meer dan een week en 50%
enkele dagen. Vraag 6: Heeft u in het verleden de tuin, achterpad of binnenterrein al eens
opgehoogd of naders ingericht? Deze vraag werd door 40% van de respondenten met ja
beantwoord.
De enquête van Goed gefundeerd! was het startpunt voor het inventariseren van
onttrekkingen van ondiep (grond)water in achtertuinen. Het veldwerk werd verricht door
Jelle Feenstra. Hierover is begin 2018 gerapporteerd (GOP-cgOH, maart 2018). Deze
evaluatie is in januari 2021 geactualiseerd (figuur 5).
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Figuur 5 laat acht onttrekkingen zien. Bij de Elektroweg 100-220 (no 1) en Malvastraat 9b (no
2) wordt “actief” grondwater onttrokken. Hier wordt het gehele jaar door grondwater
onttrokken. De onttrekkingen Elektroweg is vergunningsplichtig (waterschap), de
onttrekking Malvastraat mogelijk vergunningsplichtig (onder meer afhankelijk van debiet).
Bij de overige onttrekkingen is sprake van “niet actief” onttrekken van grondwater. Voor
deze onttrekkingen is geen vergunning nodig. Bij de twee onttrekkingen in de
Zonnebloemstraat (no 5 en 6) wordt vrijwel continu grondwater onttrokken. Bij de overige
onttrekkingen wordt alleen bij hoge neerslag/grondwaterstand water gepompt. Alle
onttrekkingen lozen op het vuilwaterriool. Voor lozing op het riool is een vergunning nodig
van de gemeente. Dit wordt niet gehandhaafd.
De enquête wateroverlast van het GOP van begin 2018 geeft aan dat 20 % van de
respondenten kampt met aanzienlijke wateroverlast in achtertuinen met een duur van
enkele dagen tot meer dan een week en 20 % met beperkte overlast (plasvorming). 40 %
van de respondenten heeft in het verleden de tuin opgehoogd of anders ingericht.
Om wateroverlast in achtertuinen/binnenterreinen tegen te gaan wordt op acht locaties
grondwater onttrokken. Alle onttrekkingen lozen op het vuilwaterriool. Op vier locaties
wordt (vrijwel) continu grondwater onttrokken. Op de overige locaties wordt alleen bij
hoge neerslag/grondwaterstand water gepompt.
4 Wateroverlast april 2018
In de zesdaagse periode van 26 april t/m 1 mei 2018 viel 65 mm neerslag. Op 1 mei stond
het waterpeil bij de overloop Irisplein drie cm boven de overloop en werd grondwater
geloosd op het vuilwaterriool. De hoogte boven de overloop is vrijwel gelijk aan de hoogte
gemeten tijdens de twee perioden met hoge neerslag in december 2017.
Vanaf februari 2018 registreert de gemeente met dataloggers grondwaterstanden in straten
en aan de achterkant van tuinen. Figuur 6 geeft het verloop van de grondwaterstand in
openbaar gebied (straten). In openbaar gebied treedt geen wateroverlast op (“water op
straat”). Eind april/begin mei varieert de maximale grondwaterstad van NAP -2,55 tot NAP 2,65, dat is tot één decimeter boven het niveau overloop Irisplein. Dit geeft aan dat de DIleidingen het grondwater bij hoge grondwaterstanden effectief draineren en afvoeren.
Een uitbijter is de lage grondwaterstand van peilbuis 108 Lisbloemstraat 18. Dit wordt
veroorzaakt door de grondwateronttrekking op het parkeerterrein appartementengebouw
Elektroweg en de drainage van grondwater door de oude, lekke riolen In Margrietstraat en
omgeving (zie hoofdrapport, paragraaf x.x).
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Figuur7 geeft de grondwaterstand op binnenterreinen. Eind april/ begin mei stijgt de
grondwaterstand tot maximaal NAP -2,5 m, dit is tot maximaal één decimeter boven het
niveau van de overstort Irisplein. Na het maximum daalt de grondwaterstand bij de
peilbuizen Malvastraat 9b, Lisbloemstraat 18b en Zonnebloemstraat 21a snel, terwijl de
grondwaterstand bij de overig peilbuizen langzaam daalt. Het snelle dalen is gevolg van het
onttrekken van grondwater om wateroverlast in binnenterreinen tegen te gaan (zie figuur 5).
Zonder deze onttrekkingen zou de grondwateroverlast op deze drie locaties aanzienlijk
groter zijn geweest.
Bij Rozenlaan 20, achtertuin Oranjekerk ligt het maaiveld bijna op “straathoogte niveau”.
Ook de tuin van Duizendschoonstraat 32 b ligt hoog (NAP -1,7 à NAP -1,9 m). Hier is het
verloop van de grondwaterstand min op meer gelijk aan die in het openbaar gebied.
De grondwaterstand op binnenterreinen reageert meestal sneller op neerslag dan in het
openbaar gebied. Dit wordt onder meer verklaard door de dikte van de onverzadigde zone
(het verschil tussen grondwaterstand en maaiveldhoogte, ook we ontwateringsdiepte
genoemd). In de achtertuinen is de onverzadigde zone dun en is de berging coëfficiënt
(porositeit van de bodem verminderd met de hoeveelheid water die de bodem tegen de
werking van de zwaartekracht vasthoudt) klein. Mogelijk stroomt in achtertuinen ook
regenwater af van hoog gelegen betegelde gedeelten naar lagere gedeelten. In straten is de
onverzadigde zone aanzienlijk dikker (ca 1 m) en de berging coefficient groter dan op
binnenterreinen. Hierdoor worden neerslagpieken afgevlakt en vertraagd.
Eind april 2018, in een periode met hoge neerslag, stijgt de grondwaterstand in het
openbaar gebied gedurende enkele dagen tot NAP -2,60, dat is 0,05 m boven de overstort
Irispeil. In deze periode draineren de DI-leidingen het grondwater effectief.
Eind april 2018 stijgt de grondwaterstand op binnenterreinen plaatselijk tot maximaal NAP
-2,5 m, dat is 1,5 decimeter boven het niveau van de overstort Irisplein. Dit veroorzaakte
aanzienlijke wateroverlast. Wateroverlast varieert van tuin tot tuin en is mede afhankelijk
van de hoogte van het maaiveld. Achterpaden liggen laag, hier treedt als eerste
wateroverlast op.
De analyse van de gegevens van de grondwaterstand op binnenterreinen zijn min of meer
in overeenstemming met de resultaten van de enquête van Goed gefundeerd! dat 20 % van
de respondenten kampt met behoorlijke wateroverlast in achtertuinen met een duur van
enkele dagen tot meer dan een week en 20 % met overlast door plasvorming.
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5 Wateroverlast pompperiode
Fase 1 (winter 2018 – 2019)
Door het verhogen van het aanslagpeil in de DI- leidingen van NAP -2,82 (fase 1) naar NAP 2,77 m (fase 2) en vervolgens naar NAP -2,72 m (fase 3) neemt de kans op wateroverlast in
achtertuinen in vergelijking met de nulsituatie toe. De kans op wateroverlast is het grootst in
fase 3, waarin het peil in de DI-leiding maximaal wordt opgezet (figuur 8).
In fase 1 (winter 2018 – 2019) werd er nauwelijks gepompt en was het risico op
wateroverlast binnenterreinen vergelijkbaar met de nulperiode.

Fase 2 (lente en zomer 2019)
Fase 2 duurde zeven maanden en viel grotendeels samen met de periode van droogte van
het zomerhalfjaar van 2019. Figuur 9 laat zien dat in fase 2 gedurende twee korte perioden
momenten het waterpeil in de DI-leiding boven het niveau van de overloop stond, waarbij
grondwater werd geloosd op het riool. Dit gebeurde medio maart en in de zesdaagse
periode van vanaf 10 juni (totale neerslag 58 mm). In deze periode steeg het waterpeil tot
enkele centimeters boven het niveau van de overstort. Figuur 9 geeft het verloop van de
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grondwaterstanden op de binnenterreinen in de periode met hoge neerslag vanaf 11 t/m 16
juni 2019, met stortbuien op 12 en 15 juni.

Op 12 juni 2019 viel 29 m neerslag en op 15 juni 2019 25 mm en piekte de grondwaterstand.
Bij de Duizendschoonstraat, de Rozenlaan en de Lisbloemstraat 70 bleef de grondwaterstand
ruim beneden het maaiveldniveau. Deze situatie is indicatief voor klimaatverandering,
zomers met mogelijk meer droogte en hevige stortbuien.
Bij de Zonnebloemstraat, Malvastraat en Lathyrusplein steeg de grondwaterstand snel
ongeveer twee decimeter. Tijdens pieken stond de grondwaterstand om en nabij het
maaiveld en was er waarschijnlijk gedurende kortere tijd wateroverlast. Na de pieken daalde
grondwaterstand vrij snel, mede als gevolg van het onttrekken van grondwater en de
verdamping. Bij de Lisbloemstraat 18 was er gedurende langere tijd wateroverlast, mede als
gevolg van de aanzienlijk infiltratie van oppervlaktewater vanuit de DI-leidingen.
In vergelijking met de stortbuien van het zomerhalfjaar in de nulperiode (eind april – begin
mei 2018) is in het zomerhalfjaar van de pompperiode (juni 2019) sprake van een beperkte
toename van wateroverlast.
Fase 2 valt grotendeels samen met de periode van droogte van het zomerhalfjaar van
2019. Bij de twee stortbuien van medio juni 2019 ontstond gedurende kortere tijd
plaatselijk wateroverlast op binnenterreinen. Het laat zich aanzien dat, in vergelijking met
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het droge zomer half jaar van 2018, wateroverlast op binnenterreinen in fase 2 enigszins
toeneemt, mogelijk mede door het opzetten van het peil in de DI-leidingen.
Fase 3 (herfst 2019)
Fase 3 was aan de natte kant. De neerslag in de maanden september, oktober en november
was 94, 104 en 117 mm. Dit is hoger dan het gemiddelde voor deze maanden, respectievelijk
87, 90 en 87 mm. In fase 3 was het aanslagpeil van de DI-leidingen NAP 2,72 m, dat is slechts
6 cm beneden het niveau van de overstort Irisplein (figuur 8). Het hoge aanslagpeil en de
hoge neerslag zorgden voor hoge grondwaterstanden in het openbaar gebied.
Van 11 t/m 23 september (bijna 2 weken) stond het water in de DI-leiding enkele
centimeters boven de overloop en werd grondwater geloosd op het riool. Vanaf 2 oktober
staat de waterstand weer bijna 2 weken centimeters boven het niveau van de overloop. Dit
gebeurde nogmaals begin november (periode van 8 dagen). Deze gegevens geven aan dat
de drainage van grondwater van het systeem van DI-leidingen met overstort Irisplein
uitermate effectief werkt.
Figuur 10 geeft voor de nul- en pompperiode het verloop van de grondwaterstand op
binnenterreinen. Deze figuur laat zien dat in fase 3 van de pompperiode de grondwaterstand
eind september/begin oktober van alle peilbuizen in binnenterreinen hoger dan NAP -2,70 m
staat. Met name op de binnenterreinen waar grondwater onttrokken wordt of verlaagd door
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drainerende riolen stijgt de grondwaterstand (Malvastraat, Lisbloem 18 en Lathyrus).

De grondwaterstand van achtertuinen, waar in de grondwaterstand in de nulperiode het
hoogste stond, zijn min of meer vergelijkbaar met de grondwaterstand van fase 3 van de
pompperiode (Lisbloemstraat 70 en Zonnebloemstraat).
Fase 3 met het hoogste aanslagpeil in de DI-leidingen, valt grotendeels samen met natte
herfstmaanden. In het openbaar gebied draineert het systeem van DI-leidingen het
grondwater zeer effectief.
In fase 3 neemt de wateroverlast vooral toe op binnenterreinen waar grondwater wordt
onttrokken. Op de overige binnenterreinen met wateroverlast in de nulperiode neemt de
duur van wateroverlast toe. Op de binnenterreinen met maaiveld van NAP -2,0 m of hoger
is op basis van de metingen geen sprake van wateroverlast (Lisbloemstraat 70, Rozenlaan
en Duizendschoonstraat).
6 Samenvatting
Hoogte maaiveld
Geconcludeerd wordt dat de hoogte van het maaiveld van achtertuinen sterk verschilt. Dit is
enerzijds het gevolg van het al dan niet structureel ophogen van het maaiveld bij bouw en
anderzijds van het al dan niet ophogen na de bouw. Ophoging na bouw gebeurt per
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achtertuin of collectief met meerdere achtertuinen tegelijk. Tuinen met een laag maaiveld
of grenzend aan terreinen met een hoger maaiveld hebben een groter risico op
wateroverlast.
Nulperiode
Eind april 2018 stijgt de grondwaterstand op binnenterreinen plaatselijk tot maximaal NAP 2,5 m, dat is 1,5 decimeter boven het niveau van de overstort Irisplein. Dit veroorzaakte
aanzienlijke wateroverlast. Achterpaden liggen laag, hier treedt als eerste wateroverlast op.
De analyse van de gegevens van de grondwaterstand op binnenterreinen zijn min of meer in
overeenstemming met de resultaten van de enquête van Goed gefundeerd! dat 20 % van de
respondenten kampt met behoorlijke wateroverlast in achtertuinen met een duur van
enkele dagen tot meer dan een week en 20 % met overlast door plasvorming.
Pompperiode
In fase 1 (winter 2018 – 2019) werd er nauwelijks gepompt en was het risico op
wateroverlast vergelijkbaar met de nulperiode. In deze fase was het aanslagpeil in de DIleidingen NAP -2,82 m.
Fase 2 valt grotendeels samen met de periode van droogte van het zomerhalfjaar van 2019.
Het aanslagpeil in de DI-leidingen was NAP -2,77 m. Bij de twee stortbuien van medio juni
2019 ontstond gedurende kortere tijd plaatselijk wateroverlast op binnenterreinen. In
vergelijking met de nulperiode neemt de kans op wateroverlast beperkt toe.
In fase 3 was het aanslagpeil in de DI-leidingen het hoogst (NAP -2,72 m). Deze fase valt
grotendeels samen met natte herfstmaanden. In het openbaar gebied draineert het systeem
van DI-leidingen het grondwater zeer effectief.
In fase 3 neemt wateroverlast vooral toe op binnenterreinen waar grondwater wordt
onttrokken. Op de overige binnenterreinen met wateroverlast in de nulperiode neemt
vooral de duur van wateroverlast toe. Op de binnenterreinen met maaiveld van NAP -2,0 m
of hoger is geen wateroverlast gemeten
De te beantwoorden onderzoekvragen zijn: 1) waar en wanneer is tijdens de pilot sprake
van wateroverlast op binnenterreinen? En 2) wat is het verband tussen het opzetten van
het peil in de DI-leidingen en wateroverlast op binnenterreinen?
Het antwoord op de eerst onderzoekvraag is: in enkele straten is het binnenterrein bij
bouw opgehoogd. Na bouw is lokaal opgehoogd. Op de lagergelegen binnenterreinen is
sprake van wateroverlast, met name in de wintermaanden.
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Het antwoord op de tweede onderzoeksvraag is: in vergelijking met de nulperiode neemt
de wateroverlast bij een aanslagpeil in de DI-leidingen van NAP -2,82 m nauwelijks toe. Bij
een aanslapeil in de DI-leidingen van NAP -2,77 m neemt de wateroverlast in het
zomerhalfjaar nauwelijks toe en in het winterhalfjaar enigszins. Bij een aanslagpeil van
NAP -2,72 m neemt de wateroverlast in het zomerhalfjaar beperkt toe en in het
winterhalfjaar aanzienlijk. Er zijn geen gegevens hoe bewoners wateroverlast in de
pompperiode ervaren.

