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1 Basiskennis grondwater

De grondwaterstand en de snelheid waarmee het grondwater door de bodem stroomt, zijn afhankelijk van de ligging
en de opbouw van de bodem, de bodemgesteldheid en de aanwezigheid en de situering van ontwateringsmiddelen

N
ED

en afwateringsmiddelen. In dit onderdeel van de kennisbank vindt u naast (geo)hydrologische basiskennis informatie
over het effect van grondwateraanvulling en grondwateronttrekkingen.

O

In dit onderdeel vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

RI

Geohydrologie : De grondwaterstand en de snelheid waarmee het grondwater door de bodem stroomt,

g

zijn afhankelijk van de ligging en de opbouw van diepere grondlagen. Deze pagina bevat informatie over de

in

basis van (geo)hydrologie.

ht

Bodemopbouw : De bodemopbouw bepaalt voor een groot deel de maatregelen die nodig zijn om terreinen

tS
tic

bouwrijp te maken en bestaande gebieden klimaatrobuust in te richten. Op deze pagina vindt u
informatie over de bodem in Nederland en regionale verschillen daarin. Ook is er aandacht voor het
fenomeen ‘slappe bodem’ en hoe u daarmee kunt omgaan.

en

Grondwateraanvulling en -onttrekking : De grondwateraanvulling (de netto neerslag verminderd met de afvoer

cu
m

voor het oppervlaktewater) in Nederland varieert sterk, onder invloed van bodem, landgebruik, neerslag en
verdamping. In Nederland is er gemiddeld sprake van een neerslagoverschot, maar zijn er ook perioden met
een neerslagtekort. Op deze pagina vindt u informatie over de balans tussen grondwateraanvulling en

do

grondwateronttrekking.

ie

Stedelijk grondwatersysteem : Op deze pagina vindt u informatie over wat het stedelijk grondwatersysteem

is

inhoudt, en door welke factoren dit systeem wordt beïnvloed.

rv

Ontwatering en afwatering : Bij het inrichten en beheren van bebouwd gebied hebt u te maken met eisen wat

Te

betreft drooglegging en ontwatering om het risico op grondwateroverlast en grondwatertekorten (verdroging)
te beperken. Op deze pagina vindt u een toelichting op de verschillende termen die hierbij gebruikt worden en
op de manier waarop gangbare parameters worden bepaald.
Fluctuaties grondwaterstand : Om te kunnen beoordelen of sprake is van (een risico op)
grondwateronderlast of -overlast, hebt u inzicht nodig in het grondwaterstandverloop. Hiervoor kunt
u kaartmateriaal (grondwatertrappen) en praktijkmetingen gebruiken.
Omgaan met grondwateronderlast en -overlast : Met peilbeheer, de aanvoer van water en indien nodig
ontwaterings- en afwateringsmiddelen houdt u de grondwaterstand zo goed mogelijk op peil. Een langdurig
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neerslagoverschot kan tot grondwateroverlast leiden, een langdurig neerslagtekort juist tot neerslagonderlast.
Op deze pagina leest u wat de mogelijke effecten hiervan zijn en hoe u de kans op overlast kunt beperken.
Vochtoverlast in woningen : Vochtproblemen in woningen kunnen veroorzaakt worden door een hoge
grondwaterstand, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn, bijvoorbeeld onvoldoende ventilatie, een lekke
rioolbuis, regenpijp of waterleiding. In dit onderdeel vindt u informatie over de rol die een vochtige kruipruimte
kan spelen bij vocht in de woning, over lekkageproblemen in kelders en over hoe een onderzoek naar
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vochtoverlast in een woning eruitziet.
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1.1 Geohydrologie

De grondwaterstand en de snelheid waarmee het grondwater door de bodem stroomt, zijn afhankelijk van de ligging
en de opbouw van diepere grondlagen. Op deze pagina vindt u informatie over de basisprincipes van (geo)

N
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hydrologie.
Geohydrologie is een vakgebied dat zich bezighoudt met watervoerende en waterscheidende lagen in de bodem.

RI

O

Grondwaterstroming, kwel en wegzijging

g

Grondwater stroomt van plaatsen of bodemlagen met een hoge druk naar plaatsen met een lage druk, via de weg

in

van de minste weerstand. U kunt de grondwaterstroming berekenen met behulp van de wet van Darcy.

ht

Het grondwater in de watervoerende pakketten en het freatisch grondwater stroomt voornamelijk horizontaal.

tS
tic

Afhankelijk van de drukverschillen in de afzonderlijke watervoerende lagen én de weerstand van de slecht
doorlatende lagen stroomt grondwater ook verticaal, door de slecht doorlatende lagen heen. Wanneer de stijghoogte
/waterdruk onder de slecht doorlatende laag hoger is dan de grondwaterstand in de bovenste laag, treedt kwel op
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water (wegzijging) (figuur A, rechts).

en

(figuur A, links). Als de grondwaterstand hoger is dan de stijghoogte onder de slecht doorlatende laag, infiltreert het
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Figuur A Kwel en wegzijging

Grondwater stroomt (zeer) langzaam door de grond. De reistijden van grondwater kunnen aanzienlijk verschillen, van
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dagen tot (tientallen) jaren tot duizenden jaren (zie figuur B).
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Figuur B Grondwaterstroming en reistijden van grondwater (bron: Stichting RIONED)

do

Freatisch grondwater en spanningswater

ie

Grondwater is het water dat zich in de bodem tussen de gronddeeltjes bevindt. Het is globaal te onderscheiden in
freatisch grondwater, spanningswater , schijngrondwater en artesisch grondwater . Een toelichting op deze

rv

is

begrippen treft u hieronder aan (zie ook onderstaande figuur).

Te

Freatisch grondwater
Wanneer er een gat in de grond wordt gemaakt dat reikt tot in de verzadigde zone, dan vult dit gat zich gedeeltelijk
met grondwater. De hoogte hiervan is de grondwaterstand. Dit niveau noemen we ook wel de grondwaterspiegel of
het freatisch vlak. De grondwaterstand kan daarbij uitgedrukt worden als diepte ten opzichte van het maaiveld of als
hoogte ten opzichte van het NAP. Vanaf de grondwaterspiegel en dieper is sprake van grondwater (in de verzadigde
zone), daarboven is sprake van bodemvocht (in de onverzadigde zone).

Schijngrondwaterstand

Datum geprint: 1 augustus 2022 23:24:24
Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Basiskennis grondwater » Geohydrologie
Pagina 6/58

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

In zandgronden met klei- en leemlenzen kan lokaal sprake zijn van een schijngrondwaterspiegel boven het freatisch
grondwater. Een lokaal slecht doorlatende laag (een kleilens of een leemlens) houdt
dan het wegzijgende grondwater tegen. Onder deze slecht doorlatende klei- of leemlens bevindt zich dan weer een
onverzadigde zone tot aan de werkelijke grondwaterspiegel. (Voor meer informatie over klei- en leemlenzen, zie de
pagina over geologie, watervoerende en waterscheidende grondlagen .)
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Spanningswater en artesisch grondwater

Het grondwater in een watervoerend pakket dat aan de boven- en onderzijde afgesloten is door een slecht

O

doorlatende laag heeft een bepaalde druk. Deze druk noemen we de stijghoogte van het grondwater. De stijghoogte

RI

geeft aan tot hoever het grondwater zou stijgen als de bovenkant van het watervoerende pakket niet zou zijn

g

afgesloten met een slecht doorlatende laag. Als de stijghoogte hoger is dan de bovenzijde van het watervoerende

in

pakket, dus als de stijghoogte reikt tot in of boven de bovenliggende slecht doorlatende laag, is sprake van
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stijghoogte gelijk aan het freatisch grondwaterpeil.

ht

spanningswater. Als er geen sprake is van een slecht doorlatende laag boven het watervoerende pakket, dan is de

Als grondwater in een dieper watervoerend pakket een hogere hydrostatische druk (stijghoogte) heeft dan het

en

freatisch grondwater, is sprake van een opwaartse grondwaterstroming (kwel, zie figuur A).
Als de stijghoogte hoger is dan het maaiveld, is sprake van artesisch grondwater. Een bekende locatie met artesisch

Te

rv

is

ie

do

cu
m

grondwater is de Gelderse Vallei (tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe).
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Figuur B Artesisch grondwater (bron: Wikipedia)
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1.1.1 Geologie, watervoerende en waterscheidende
grondlagen

Op deze pagina vindt u een korte, eenvoudige beschrijving van het ontstaan van de Nederlandse ondergrond,

N
ED

waarbij watervoerende en waterscheidende bodemlagen zijn ontstaan.

Geologie

O

Nederland is hoofdzakelijk een deltagebied. Dat wil zeggen dat nagenoeg heel het land bestaat uit bodemlagen die

RI

zijn ontstaan in of nabij zoet rivierwater of zout zeewater. De bodemopbouw is in belangrijke mate bepaald door de

g

(geologische) processen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Door rivieren zijn in ondiepe zeeën met veel

in

golfslag grovere materialen afgezet (zoals grind en zand). In diepe zeeën en kwelders met lage stroomsnelheden zijn

ht

fijne materialen (zoals klei) afgezet. In de ijstijden daalde de zeespiegel en zijn grote droge vlakten ontstaan. De wind

tS
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kon zand en de zeer fijne deeltjes meenemen en afzetten. In grote delen van Nederland zijn dikke eolische (door de
wind afgezette) zandpakketten ontstaan. Ook de lössafzettingen in Limburg zijn door de wind bewerkstelligd.

en

Rivieren nemen bodemmateriaal mee en laten dit achter: rotsen in de bovenloop, zand en grind in de middenloop en

cu
m

slib en fijn zand in de benedenloop en het deltagebied. In de ijstijden stuwden de gletsjers de grond op en drukten
deze samen. Hierdoor zijn onder de ijskap (ten noorden van de lijn Arnhem-Amsterdam) vaak dikke (scheefgestelde)
leempakketten ontstaan, afgewisseld met grofzand en grindlagen. Verder hebben beken tijdens ijstijden vooral in

do

Brabant en in Oost-Nederland leemlagen afgezet. Leemlagen in een klein oppervlak worden ook wel leemlenzen

ie

genoemd (zie ook de pagina over geohydrologie ).

. De geologische lagen worden formaties genoemd. In figuur A ziet u een voorbeeld van een west-oost-

rv

Dinoloket

is

Hoe een gebied geologisch is opgebouwd, kunt u goed zien aan de hand van de ondergrondmodellen in het

Te

doorsnede over Utrecht. De groene laag betreft de meest recente afzettingen uit het Holoceen. De formatie van
Boxtel (BXz3) is een eolische afzetting van zand. Bij Zeist begint (richting het oosten) de Utrechtse Heuvelrug. Hier
bevindt zich de formatie van Drenthe (DRz1 t/m DRz3). Dit is een glaciale afzetting, dat wil zeggen een afzetting die
is ontstaan in de ijstijd. In dit pakket komen (scheefgestelde) leemlagen, grofzandige lagen en grindlagen voor.
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Figuur A Voorbeeld geologische doorsnede uit REGIS
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Slecht doorlatende lagen en watervoerende lagen
Klei-, leem- en veenlagen zijn in het algemeen te beschouwen als slecht waterdoorlatende lagen. Ze worden ook wel

en

waterscheidende of waterremmende lagen genoemd.

Watervoerende lagen, ook wel aquifers genoemd, bestaan uit goed doorlatend materiaal zoals grind en zand. In het

cu
m

algemeen geldt dat de doorlatendheid groter wordt naarmate het bodemmateriaal grover wordt. Maar ook de gradatie
en de sortering speelt een belangrijke rol. Vooral het slibgehalte in een zandlaag is een bepalende factor voor de

do

doorlatendheid.

ie

In figuur B ziet u een voorbeeld van een doorsnede van de ondergrond van Zuid-Holland met watervoerende en

is

waterscheidende lagen. De figuur geeft de opbouw van de ondergrond tot circa 140 meter beneden maaiveld weer.

Te

rv

De doorsnede laat zien dat slecht doorlatende lagen en watervoerende zandpakketten elkaar afwisselen.
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1.1.2 Berekening van grondwaterstroming

Op deze pagina leest u hoe u de grondwaterstroming berekent met behulp van de wet van Darcy, en hoe u de

N
ED

effectieve porositeit en de effectieve stroomsnelheid van het grondwater berekent.
Grondwater stroomt van een hoge naar een lage potentiaal. Een potentiaal is de waterhoogte ten opzichte van een

de weerstand die het grondwater tijdens het stromen ondervindt;

RI

het verhang van de grondwaterspiegel (zie de pagina over geohydrologie ).

O

referentieniveau, meestal het NAP. Twee factoren bepalen de snelheid van de stroming:

in

g

Doorlatendheidswet van Darcy

ht

Aan de basis van grondwaterstroming ligt de wet van Darcy. De wet van Darcy beschrijft de stroming als gevolg van
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potentiaalverschil in een poreus medium (zoals zand, grind, klei of veen).

Figuur A De wet van Darcy
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De optredende stroomsnelheid v (specifiek debiet q ) is evenredig aan het verhang i (= het potentiaalverschil/de
afstand waarover het potentiaalverschil optreedt, h/ x ) en de doorlatendheid van de grond k en wordt uitgedrukt in

ht

in

g
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lengte/tijd [m/d]:

tS
tic

Het specifieke debiet is de hoeveelheid grondwater (m 3 ) die per tijdseenheid (dag) door een vlak (m 2 ) stroomt.
Vandaar de eenheid in m/d. De daadwerkelijke stroomsnelheid van het grondwater is groter. Deze is afhankelijke van

en

de effectieve porositeit:

cu
m

Porositeit en effectieve porositeit

De grond bestaat maar ten dele uit gronddeeltjes. De verhouding tussen de deeltjes en de open ruimten (de poriën)

Te
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do

noemen we porositeit. Dit wordt uitgedrukt in:

Niet alle poriën zijn met elkaar verbonden. Daardoor stroomt het grondwater slechts door een deel van de poriën.
Het deel dat wél deelneemt aan de grondwaterstroming, noemen we de effectieve porositeit. In tabel B staan
richtwaarden voor de porositeit en de effectieve porositeit.
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Tabel B Richtwaarden porositeit en effectieve porositeit bodemmaterialen (bron: Physical and chemical
hydrogeology, Domenico en Schwartz, 1990)

Materiaal

Porositeit [-] Effectieve porositeit [-]

Grof zand

0,31 - 0,46

Fijn zand

0,15 - 0,3

Zeer fijn zand 0,26 - 0,53

0,1 - 0,3

Zandige klei

0,03 - 0,2
0,34 - 0,60

0,01 - 0,2

O

Klei

N
ED

0,2 - 0,35

RI

Effectieve stroomsnelheid van het grondwater

in

g

De effectieve stroomsnelheid van het grondwater is de stroomsnelheid van het grondwater tussen de bodemdeeltjes

ht

door. Deze is groter dan de snelheid (of het specifieke debiet) zoals die berekend is met de formule van Darcy. Met
Darcy wordt de hoeveelheid water (m 3 ) berekend die per dag door een grondoppervlak (m 2 ) stroomt. Die noemen

tS
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we het specifieke debiet, en drukken we uit in m/d. De effectieve stroomsnelheid is afhankelijk van het specifieke
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debiet en de porositeit:

rv

Voorbeeld

Te

Twee freatische peilbuizen staan op 100 m afstand van elkaar in een vlak gebied. In beide peilbuizen wordt de
grondwaterstand gemeten ten opzichte van NAP. Het verschil hiertussen bedraagt 0,25 m. De bodem bestaat uit
zand met een doorlatendheid k van 2 m/d. De gemiddelde stroomsnelheid of het effectieve debiet bedraagt 2 * 0,25
/100 = 0,005 m/d. Met een effectieve porositeit van het zand van 0,25 bedraagt de werkelijke stroomsnelheid van het
grondwater 0,005/0,2 = 0,025 m/d = 2,5 cm/d. (Voor meer informatie over freatisch grondwater, zie de pagina over
geohydrologie .)
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Hetzelfde voorbeeld van bovenstaande peilbuizen in een kleibodem met een doorlatendheid k van 0,1 m/d leidt tot
een effectief debiet van 0,1* 0,25/100 = 0,00025 m/d = 0,25 mm/dag. Met een effectieve porositeit van klei van
bijvoorbeeld 0,1 bedraagt de werkelijke stroomsnelheid van het grondwater 0,25/0,1 = 2,5 mm/d.
Het algemene beeld is dat grondwater (zeer) langzaam stroomt.

N
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Weerstand slecht doorlatende laag
De (verticale) weerstand van de slecht doorlatende laag wordt in dagen weergegeven. Deze waarde zegt niets over

O

de tijd die grondwater nodig heeft om zich door een dergelijke laag heen te bewegen. Ook hier bepalen de verticale

RI

doorlatendheid, de porositeit en het verhang de snelheid. De volgende formule is van toepassing bij

do
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grondwaterstroming door een slecht doorlatende laag:

is

ie

Meer informatie

biedt praktisch toepasbare geohydrologische formules, ingedeeld naar stromingssituatie.

rv

Grondwaterformules.nl

Te

Daarnaast is veel kennis op het vakgebied van de hydrologie gebundeld in het Cultuurtechnisch vademecum
(Vereniging voor Landinrichting) en het grondwaterzakboekje.
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1.1.3 Een bijzondere geohydrologische situatie

Op deze pagina treft u een voorbeeld aan van een bijzondere geohydrologische situatie, namelijk een gebied waarin
breuklijnen aanwezig zijn.

Plaatsen met breuklijnen

N
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Breuklijnen

verdienen bijzondere aandacht. Het zijn breuken in de aardkorst die tot grote diepte

O

doorlopen. De aardlagen aan weerszijden van de breuk verschuiven in verticale richting ten opzichte van elkaar. Zo

RI

is de Peelrandbreuk duidelijk zichtbaar als een steilrand in het landschap. Het hoogteverschil is ongeveer vijf meter.

g

De breuklijn blokkeert de vrije doorstroom van grondwater vanwege de verspringende aardlagen, de verdichting, de
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versmering en de ijzerafzetting. Hierdoor kan het grondwater worden opgestuwd tot aan het maaiveld (kwel). Het
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merkwaardige gevolg hiervan is dat de hogere delen van het landschap (de horst) het natste zijn en grotendeels
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tamelijk moerassig. De slenk (het lagere deel van het landschap) is ondanks de lagere ligging aanzienlijk droger.
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FIguur A Geschematiseerde doorsnede Peelrandbreuk
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1.2 Bodemopbouw

De bodemopbouw bepaalt voor een groot deel welke maatregelen er nodig zijn om terreinen bouwrijp te maken en
bestaande gebieden klimaatrobuust in te richten. Op deze pagina vindt u informatie over de bodemgesteldheid in

Kenmerkende bodemopbouw in laag en hoog Nederland

N
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Nederland en over regionale verschillen daarin.
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Nederland kunnen we indelen in Oud laag Nederland, Nieuw laag Nederland en Hoog Nederland. Nederland
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bevat overwegend klei-, veen- en zandgronden (zie figuur A).
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Figuur A Vereenvoudigde schematische indeling in grondsoorten (bron: Stichting RIONED)

Te

Hoog Nederland
Hoog Nederland bestaat uit de hogere zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland. Ook de duingebieden vallen onder
Hoog Nederland. Vaak gaat het om infiltratiegebieden, al dan niet afgewisseld met lokale kwelgebieden. Naast deze
kwelgebieden ontstaan lokaal vaak problemen door slecht doorlatende (leem)lagen (zie figuur B). Hoog Nederland
heeft over het algemeen een diepliggende grondwaterspiegel ten opzichte van het maaiveld, behalve in de
beekdalen. De bebouwing bestaat grotendeels uit woningen met fundering op staal. (Voor het begrip ‘
grondwaterspiegel ’ zie de pagina over geohydrologie .)
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Figuur B Veelvoorkomende grondwatersituatie in Hoog Nederland (bron: Stichting RIONED)

do

Oud laag Nederland

ie

Oud laag Nederland bestaat uit de lage klei- en veengronden in West- en Noord-Nederland. Voor het grootste deel

is

zijn dit kwelgebieden of gebieden waar overstromingen hebben plaatsgevonden. Als er veenlagen aanwezig zijn in

rv

een gebied, is bij het bouwrijp maken van dit gebied een kleine ontwateringsdiepte wenselijk om inklinken van de

Te

bodem te vertragen. Gebieden met lage klei- en veengronden zijn vaak op verschillende wijzen bouwrijp gemaakt
(bijvoorbeeld met grondverbetering of drainage) en/of meerdere keren opgehoogd. De variatie in bodemopbouw,
grondwaterstanden en typen funderingen maakt de grondwatersituatie complex (zie figuur C).
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Nieuw laag Nederland
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Figuur C Gemiddelde grondwatersituatie in Oud laag Nederland (bron: Stichting RIONED)

De gebieden die de laatste honderd jaar zijn drooggemalen of aangelegd, vallen onder Nieuw laag Nederland,

do

bijvoorbeeld de Flevopolders. Maar bijvoorbeeld ook de (diep gelegen) droogmakerijen in West-Nederland, zoals de
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Prins Alexanderpolder en de Haarlemmermeerpolder. Deze gebieden hebben over het algemeen weinig

is

waterbergingscapaciteit in de bodem, een laag percentage oppervlaktewater en een grote drooglegging (zie figuur

rv

D). Door een waterstandstijging in de boezem kan de kwel in de polder toenemen. De bodemopbouw hangt af van

Te

de manier van bouwrijp maken. In poldergebied is de geohydrologie is meestal minder complex dan die van Oud
laag Nederland.
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Informatiebronnen bodem

en

Figuur D Gemiddelde grondwatersituatie in Nieuw laag Nederland (bron: Stichting RIONED)

Gegevens over de bodem kunt u vinden op bodemkaarten en op geologische kaarten, in archieven en in

do

projectgebonden onderzoek. Twee voorbeelden:
Wageningen Universiteit heeft alle bodemgegevens van Nederland als open data beschikbaar gesteld. De

ie

Bodemkaart van Nederland is gebaseerd op boorprofielen afkomstig van bemonsteringen van de bodem tot

is

ongeveer 1,50 m diep. In een later stadium komen hier ook de gegevens van diepere boorprofielen bij (een

rv

zogeheten geomorfologische kaart).

Te

Het Kadaster stelt via topotijdreis.nl kaartmateriaal beschikbaar over de periode van 1815 tot nu.
Hiermee kunt u zien wat de oorspronkelijke ligging van oude (gedempte) waterlopen is geweest.

Veel informatie is centraal en digitaal beschikbaar, vooral via pdok.nl

. In het onderdeel inventarisatie bij

grondwateronderzoek zijn meer informatiebronnen opgenomen.

NB In de bebouwde omgeving is vaak met het bouwrijp maken een ophooglaag aangebracht. Daarom is er vaak
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aanvullende informatie over de lokale situatie nodig om tot een goed beeld te komen. Kennis hierover zit vaak nog in
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de hoofden van ervaren medewerkers.
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1.2.1 Slappe bodem, zetting en bodemdaling

Veen- en kleigrond vormen slappe bodems. Deze bodems zijn gevoelig voor zettingen en maaivelddaling. Op deze
pagina vindt u informatie over deze bodemprocessen en over de relatie slappe bodems en de grondwaterstand.

N
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Slappe bodem

De bodem van grote delen van de Randstad, het Groene Hart, de Flevopolders, Friesland en Groningen geldt als

O

slappe bodem: een bodem die bestaat uit veen of klei. In deze gebieden is sprake van maaivelddaling door

RI

veenoxidatie (het vergaan van veen bij blootstelling aan zuurstof in de lucht) en door zetting. Zettingen en

in

g

maaivelddaling leiden tot extra kosten voor bebouwing en infrastructuur.
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Bodemdaling als gevolg van ophogen
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Als de grond in een gebied met een slappe bodem wordt opgehoogd, bijvoorbeeld om een terrein bouwrijp te maken,
neemt het gewicht van de grond toe. Deze gewichtstoename leidt vervolgens weer tot bodemdaling. Bodemdaling
vindt voornamelijk plaats in de eerste maanden tot jaren na de ophoging, maar restzettingen kunnen over langere

en

perioden (decennia) optreden. In gebieden met dikke pakketten veen en klei treedt doorgaans forse zetting op. Na
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het optreden van flinke zetting in een gebied wordt de bodem vaak opnieuw opgehoogd.

Zetting en maaivelddaling

do

Het proces van zetting en maaivelddaling wordt versneld door lage grondwaterstanden. Bij lagere

ie

grondwaterstanden vindt er meer veenoxidatie plaats en neemt het gewicht van de grond boven de

is

grondwaterspiegel toe, waardoor ook de zetting toeneemt. Door bodemdaling kan ook de infrastructuur
uit 2011). Daarnaast

rv

verzakken (zie ook de beleidsstudie van het PBL Dalende bodems, stijgende kosten

Te

leiden lokale verlagingen van de grondwaterstand (door bijvoorbeeld lekke riolen of bemalingen) tot ongelijkmatige
zetting en maaivelddaling in de directe omgeving.
Door klimaatverandering ontstaan er in de zomer lagere grondwaterstanden, waardoor maaivelddaling versneld kan
optreden. Zie voor meer informatie hierover het uit 2012 stammende Deltares-rapport Effect van droogte op stedelijk
gebied : kennisinventarisatie

.

Praktijkvoorbeelden van problemen in zettingsgevoelige gebieden
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Bebouwing
Als er op een stuk grond een infrastructureel werk zal worden gebouwd, kan de grond worden voorbelast door
deze op te hogen. Dit zorgt ervoor dat de grond na de bouw minder gaat verzakken. Door de voorbelasting neemt de
korreldruk toe en zoekt deze een nieuw evenwicht. Er treedt verdichting op van de bodem, waarbij water en lucht uit
de poriën worden geperst. Dit kan leiden tot (ongelijke) zetting van de bodem. Indien dit plaatsvindt bij bebouwing,

N
ED

kan er negatieve kleef optreden. Bij negatieve kleef gaat zakkende (inklinkende) grond aan de funderingspalen
‘hangen’ en vormt deze hierdoor een extra belasting voor de funderingspalen. Dit kan resulteren in schade aan

O

fundering en bebouwing. Bij paalfunderingen is hier bij het ontwerpproces in principe rekening mee gehouden.

RI

Grondwaterstand

g

Funderingen op staal in zettingsgevoelige gebieden kunnen gaan verzakken door een dalende grondwaterstand. Dat

in

komt doordat de veranderende bodemsamenstelling zorgt voor een herverdeling van de belasting van de fundering

ht

op de ondergrond. Dit kan leiden tot ongelijkmatige zakkingen en gebouwschade.
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Houten paalfunderingen moeten in hun geheel onder het grondwater blijven. Anders kunnen de palen gaan rotten als
gevolg van de combinatie van zuurstof en vocht ( paalrot ). Als de grondwaterstand daalt, kan het bovenste deel van
de paalfundering droog komen te staan. Dan komt het hout in aanraking met zuurstof, waardoor bacteriën het hout
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schade aan de bebouwing toe.

en

kunnen aantasten. Hierdoor vermindert de draagkracht en neemt het risico op funderingsschade en daarmee op

Meer (juridische) informatie over schade bij bebouwing door lage grondwaterstanden vindt u in het onderdeel over

do

grondwatertekort .

ie

Functioneren riolering

is

Riolering wordt traditioneel aangelegd in een zandcunet. Een zandcunet is een uitgegraven gedeelte in een niet

rv

draagkrachtige grondlaag. In de uitgraving wordt meestal een zandlichaam aangebracht ten behoeve van de

Te

benodigde draagkracht van een fundering voor riolering (rioolcunet) en/of voor wegen (wegcunet). Hiervoor wordt de
slappe grond (gedeeltelijk) ontgraven en vervangen door zand. Aangezien het volumegewicht van zand aanzienlijk
hoger is dan van veen of klei, zorgt deze zandaanvulling versneld voor zakkingen en kunnen ongelijke zakkingen
optreden ten opzichte van onderheide elementen (zoals inspectieputten , bruggen en duikers ) en ten opzichte van

de omgeving. De kans op zand- en slibafzettingen in de (verzakte) riolering neemt hierdoor toe.

Alternatieve ophoogmaterialen
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Om het zakkingsproces te vertragen, worden er steeds vaker alternatieve ophoogmaterialen gebruikt. Deze
materialen hebben een lager gewicht dan traditioneel zand. Voorbeelden hiervan zijn flugzand, E-bodemas,
hoogovenslakkenzand en EPS (piepschuim). Ook integraal ophogen met overhoogte wordt veel toegepast om
verschillen in zetting te voorkomen. De laatste jaren zijn er grote ontwikkelingen wat betreft lichte ophoogmaterialen.
Actuele informatie hierover vindt u in het Kennisprogramma bodemdaling

.
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Voor het bepalen van het beste onderhoudsmoment is niet alleen de zaksnelheid van de bodem van belang. Ook de
mate van vervorming van een bouwwerk of voorziening en de mate waarin de functionaliteit daarvan wordt

O

aangetast, zijn hiervoor belangrijk. Vaak is het ‘snelst zakkende’ onderdeel maatgevend.
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Verhoogde kosten voor infrastructuur

van Deltares en CROW (2014) blijkt dat de uitgaven aan wegen en water voor

in

steviger bodem. Uit onderzoek

g

In gebieden met een slappe bodem is het onderhoud van infrastructuur aanzienlijk duurder dan in gebieden met een
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20% hoger liggen dan bij gemeenten met een ‘goede bodem’.

ht

gemeenten met een ‘zeer slechte’ bodem ongeveer 40% hoger liggen en met een ‘matig slechte bodem’ ongeveer

Het kostenverschil komt voornamelijk door verschillen in zettinggedrag. Het zettinggedrag wordt bepaald door het
effect van de belasting die op de grond wordt aangebracht, door eventuele verlagingen van de grondwaterstand en –

en

bij veengronden – door het vergaan van het veen bij blootstelling aan zuurstof in de lucht (oxidatie).
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Het zettinggedrag bepaalt voor een belangrijk deel de onderhoudsfrequentie. Redenen voor noodzakelijk onderhoud
zijn bijvoorbeeld: slechte berijdbaarheid van wegen door ongelijkmatige zakking, verschilzakkingen tussen
gefundeerde en ongefundeerde constructies en verschilzakkingen in leidingen. In gebieden met een van nature hoge
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grondwaterstand moeten gemeenten de grond ophogen wanneer wegen en riolering beneden de grondwaterstand

Te
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dreigen te zakken. Maar de extra belasting als gevolg van deze ophoging leidt weer tot toenemende zakking.
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1.3 Grondwater, neerslag en verdamping

Hoewel in Nederland gemiddeld sprake is van een neerslagoverschot, komen steeds langdurigere droge perioden
voor. Hierdoor neemt de behoefte aan voldoende grondwater toe. Deze pagina gaat in op de balans tussen

N
ED

grondwateraanvulling door neerslag en grondwateronttrekking door verdamping.

Neerslag: grondwateraanvulling

O

De grondwateraanvulling is de netto neerslag verminderd met de afvoer voor het oppervlaktewater. De netto

RI

neerslag heet ook wel het potentieel neerslagoverschot waarbij rekening is gehouden met de potentiële

g

verdamping. Bij droogte spreken we over het potentieel neerslagtekort . Het neerslagoverschot of -tekort volgt uit het
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verschil tussen de werkelijke verdamping en de neerslag. Omdat de werkelijke verdamping doorgaans niet bekend

ht

is, is deze te benaderen door potentiële berekende referentiegewasverdamping). Een negatief getal geeft een
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neerslagtekort aan, een positief getal een neerslagoverschot. Droge perioden zijn er vooral in de zomer, wanneer
ook de meeste gewassen groeien (groeiseizoen 1 april t/m 30 september).
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oppervlakkige afvoer (zie figuur A).
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Niet alle neerslag bereikt het grondwater. Hoeveel dat precies is, is afhankelijk van de mate van interceptie en
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Figuur A Interceptie, verdamping en oppervlakkige afvoer (Bron: Stichting RIONED)
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ie

Percentage neerslag dat infiltreert

rv

De grondwateraanvulling in Nederland varieert ruimtelijk sterk, onder invloed van bodem en landgebruik. Gemiddeld

Te

valt in Nederland ongeveer 850 mm neerslag per jaar. Hiervan verdampt het grootste deel (70%) en stroomt een
klein deel (5%) via oppervlakkige afstroming af. Naast de vegetatie zelf kan een strooisellaag (dode bladeren en
andere plantendelen op de bodem) neerslag opvangen (zie afbeelding A, strooisellaag wortelzone). Deze interceptie
in de strooisellaag kan tot 15% van de brutoneerslag doen verdampen. Slechts een beperkt deel van de neerslag
infiltreert dus en kan zo (vertraagd) het grondwater bereiken.
In Nederland is de aanvulling van het grondwater door neerslag gemiddeld 250 mm per jaar. Maar door de soorten
vegetatie, bodems, grondwaterstanden en ontwateringssituatie zijn er lokaal wel grote verschillen.

Datum geprint: 1 augustus 2022 23:24:24
Inhoud Geautoriseerd door Rioned
Basiskennis grondwater » Grondwateraanvulling en -onttrekking
Pagina 27/58

www.riool.net Kennisbank Stedelijk Water

Landelijk gebied vs stedelijk gebied
Stedelijk gebied
De grondwateraanvulling in stedelijk gebied is aanzienlijk. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan
hemelwater ook door klinker- en tegelverhardingen (via de voegen) infiltreren. Bovendien kan het eenmaal
geïnfiltreerde water minder makkelijk terug verdampen dan bij onverharde of begroeide oppervlakken. In een

grondwatervoorraad in relatie tot klimaatverandering

N
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waterbalansstudie voor een naoorlogse wijk in Lelystad ( onderzoek Toekomst van de Nederlandse

, TNO, 2008) is de grondwateraanvulling geschat op

O

circa 300 mm per jaar. Volgens diezelfde waterbalansberekeningen is de grondwateraanvulling in dicht stedelijk

RI

gebied circa 150 tot 200 mm per jaar.
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Neerslagtekort 2018

neerslagtekort ongeveer 300 mm (bron: KNMI
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In het jaar 2018 was er een fors neerslagtekort (zie figuur B). Gemiddeld over het land bedroeg het potentiële
). Uit een statistische analyse heeft het KNMI afgeleid dat een

en

mm) had een herhalingstijd van negentig jaar.
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dergelijk neerslagtekort een herhalingstijd heeft van circa dertig jaar. Het recordjaar 1976 (neerslagtekort circa 350
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Over de afgelopen eeuw hebben de toename in zomerneerslag en de potentiële verdamping door stijgende
temperaturen en zonnigere zomers elkaar gecompenseerd en is geen trend in het potentieel neerslagtekort waar te
nemen. De kans op een droge zomer zoals die van 2018 is dus tot nu toe niet veranderd door het versterkte

do

broeikaseffect en we kunnen de droogte er niet (gedeeltelijk) aan toeschrijven. De combinatie van mogelijk sterk

ie

afnemende zomerneerslag in de toekomst en mogelijk sterk toenemende potentiële verdamping door hogere

is

temperaturen en meer zonnestraling geeft voor de toekomst wel een risico op veel drogere zomers. In het meest

rv

extreme KNMI’14-klimaatscenario (Wh) neemt de herhalingstijd van de opgetreden droogte in het jaar 2018 toe van

Te

dertig jaar naar tien jaar.
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Verdroging
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Neerslagtekort 2018

is

Door een neerslagtekort en extreem lage grondwaterstanden kan vegetatie verdrogen. De gevolgen hiervan

rv

verschillen per type vegetatie, blijkt uit onderzoek

(Effect van droogte op stedelijk gebied, Deltares, 2012). Als gras

Te

onvoldoende water krijgt, verdroogt en verkleurt de graslaag. Doordat de graslaag onvoldoende vocht kan
onttrekken, ontstaat ook een voedingsstoffentekort. Om zo lang mogelijk vocht vast te houden, beperkt het gras de
verdamping. Dit gaat ten koste van de groei en vitaliteit, en kan leiden tot (tijdelijk) verdwijnen van de graslaag.
De gevolgen van droogte (door te weinig wateraanvoer of een snelle daling van de grondwaterstand) voor struiken
en bomen zijn (vroegtijdige) bladafval en uitval ( Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied

,

Hoogvliet et al, 2012). Ook kunnen nieuwe ziekten en plagen ontstaan die in het huidige klimaat nog geen rol spelen.
Daarentegen kunnen de bestaande ziekten en plagen verdwijnen omdat deze mogelijk niet bestand zijn tegen het
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toekomstige klimaat ( Effect van droogte op stedelijk gebied

, Brolsma, van Meerten, Dionisio, Elbers, 2012).

Aandachtspunt is de invloed van bemaling voor rioolvervanging op bomen in de omgeving (het voorjaar is de minst
gunstige periode).

Meer informatie
Actueel neerslagoverschot
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, KNMI
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De droogte van 2018

, KNMI
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1.3.1 Drinkwaterwinning en overige
grondwateronttrekkingen

Op deze pagina vindt u informatie over de drinkwaterwinning en de grondwatervoorraad in Nederland in relatie tot

N
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klimaatverandering. Daarnaast treft u op deze pagina een korte toelichting op bodemenergiesystemen (WKO’s) aan.

Bescherming drinkwaterwinning (KRW)

O

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de EU-lidstaten het grondwater dat bestemd is voor de

RI

drinkwaterwinning te beschermen. Ze moeten zich inspannen om de kwaliteitsafname van het grondwater te stoppen

in

g

en op termijn de zuiveringsinspanning te verlagen.
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Gebiedsdossiers

voor alle drinkwaterwinningsgebieden opgesteld.
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Om hier invulling aan te geven heeft Nederland gebiedsdossiers

Centraal daarin staat het duurzaam veiligstellen van de drinkwaterwinning door zowel de kwaliteit als de kwantiteit
van het drinkwater te borgen. Het gaat hierbij om het beschermen van de waterbronnen tegen verontreiniging en het

en

op peil houden van de voorraad (schoon) drinkwater. De tijdhorizon van het gebiedsdossier is in principe zes jaar,
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overeenkomstig de zesjarige cyclus van de KRW.

Overige instrumenten ter bescherming van de drinkwaterwinning

do

De provincies zijn strategisch grondwaterbeheerder, vormen het bevoegd gezag voor grote onttrekkingen en zijn

ie

verantwoordelijk voor de grondwaterbescherming. Daarmee zijn ze zowel de opdrachtgever voor het maken van

is

deze gebiedsdossiers als de bewaker ervan. De gebiedsdossiers vormen slechts een instrument om inzicht te geven

rv

in de kwaliteit van de grondstoffen die aanwezig zijn in het gebied, zoals ook een basisrioleringsplan een instrument

Te

is of was. De provinciale regelgeving, de ruimtelijke
(bestemmings)plannen en het uitvoeringsprogramma met maatregelen zijn minstens even belangrijke instrumenten
om de drinkwaterwinningen te beschermen. Ten slotte is ook het toezicht door de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) op de winningen en boorbedrijven én het toezicht door de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het toepassen van mest van belang
voor de bescherming van het grondwater.

Waterwingebieden
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Om de drinkwaterwinning te beschermen, zijn rondom kwetsbare drinkwaterwinputten zones ingesteld
waar beperkingen gelden voor diverse activiteiten. Zulke waterwingebieden kennen de strengste bescherming.
Hierbinnen zijn nagenoeg geen andere activiteiten toegestaan dan de activiteiten die nodig zijn voor de
drinkwaterwinning. Een waterwingebied wordt zodanig bepaald dat het water binnen dit gebied een verblijftijd kent
van 60 dagen tot het een winput bereikt. Dat is voldoende om bacteriën te laten afsterven. De afstand van een

N
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winput tot de grens van het waterwingebied is minimaal 30 meter.

Grondwaterbeschermingsgebieden

O

Een grondwaterbeschermingsgebied is de zone rondom het waterwingebied. Deze zone heeft altijd een

RI

periodeaanduiding. Zo betekent de aanduiding ‘25-jaarszone’ dat een waterdeeltje binnen

het grondwaterbeschermingsgebied er maximaal 25 jaar over doet om de drinkwaterwinning te bereiken. Er zijn ook

in

g

100-jaars-aandachtsgebieden. De zone is ruimtelijk gezien de buitenste begrenzing voor de grondwaterbescherming.
Verder bestaan er ook boringvrije zones. Binnen de boringvrije zone kan het bijvoorbeeld verboden zijn om een

ht

boorput te hebben of om te graven beneden een bepaalde diepte (zie figuur C). Boringvrije zones zijn met name van

Te
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do
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belang voor bebouwd gebied. In deze zones is het namelijk verboden om bodemenergiesystemen aan te leggen.
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Figuur C Kwetsbaarheid van grondwaterwinningen (bron: Stichting RIONED)

do

Grondwatervoorraad in relatie tot klimaatverandering

ie

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 2008 door TNO Bouw en Ondergrond een onderzoek laten

is

uitvoeren naar de toekomst van de Nederlandse grondwatervoorraad in relatie tot klimaatverandering ( Toekomst van
).

rv

de Nederlandse grondwatervoorraad in relatie tot klimaatverandering

Te

Geen bedreiging voor drinkwatervoorziening en voor kwelafhankelijke natuur
Samenvattend is in dit onderzoek (gebaseerd op de destijds geldende klimaatscenario’s 2006) geconcludeerd dat de
grondwatervoorraad op landelijke schaal als gevolg van klimaatverandering niet zal afnemen, maar minder zal
toenemen. De verklaring hiervoor is dat het neerslagoverschot in de winter gaat toenemen en dat dit water in de
zomer te ver is weggezakt om nog door vegetatie te kunnen worden opgenomen. In infiltratiegebieden veroorzaakt
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dit een toename van de grondwateraanvulling dat onder andere leidt tot hogere grondwaterstanden ter plaatse en tot
een toename van de verzoeting van het diepe brakke of zoute grondwater. De zoete grondwatervoorraad die van
belang is voor de drinkwatervoorziening en de kwelafhankelijke natuur wordt dus niet bedreigd.

Watertekorten in ontwaterde gebieden
Tegelijkertijd zullen landbouw en natuur in de ontwaterde gebieden in de zomer echter lijden onder watertekorten.

N
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Hier wordt de winterneerslag namelijk snel via het oppervlaktewater afgevoerd en zal de verdamping in de zomer
toenemen. Naar verwachting zal de vraag naar beregening uit grondwater in deze gebieden sterk toenemen. De

O

natuur en de basisafvoer van beken kunnen hieronder gaan lijden. In gebieden met brakke tot zoute kwel, waar nu

g

zoutschade ontstaan. Ook het oppervlaktewater in deze gebieden zal verzilten.

RI

nog wel zoete grondwaterlenzen aanwezig zijn, maar die in de loop van de tijd zullen verdwijnen, kan ’s zomers

in

Veranderingen in gebiedsbeheer als gevolg van klimaatverandering

ht

Ter afsluiting moet nog worden gesteld dat bij deze studie uitsluitend gekeken is naar de fysisch-hydrologische
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aspecten. Vermoedelijk zal klimaatverandering leiden tot veranderingen in het landgebruik en het gebiedsbeheer en
daardoor significante invloed hebben op het grondwatersysteem.

en

Bodemenergiesystemen: warmte- en koudeopslag (WKO)

cu
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Als gevolg van de toenemende behoefte aan duurzame energiebronnen neemt het aantal warmte- en
koudeopslagsystemen ( WKO ) in de bodem toe. De open (vaak grote) WKO-systemen onttrekken grondwater en
zijn daarmee vergunningplichtig, met de provincie als bevoegd gezag. De gesloten (vaak kleine) WKO-systemen

do

onttrekken geen grondwater en zijn daarmee niet vergunningplichtig. Wel is hierop een Algemene Maatregel van

ie

Bestuur (AMvB) van toepassing en geldt hiervoor een meldingsplicht. Volgens deze AMvB mogen
(Inspectie Leefomgeving en

is

alleen gecertificeerde bedrijven dergelijke systemen aanleggen. Maar uit onderzoek

rv

Transport, 2018) is gebleken dat niet altijd volgens de voorschriften wordt gewerkt, dat er niet altijd

Te

melding wordt gedaan van het aanleggen van zo’n systeem, en dat hierop ook geen controle is. Hierdoor bestaat de
kans dat afsluitende lagen niet goed worden afgedicht, met als gevolg dat schoon grondwater uittreedt of dat ondiep,
mogelijk vervuild grondwater intreedt in de diepere watervoerende laag. Dit brengt een risico met zich mee voor de
bescherming van het grondwater. Dit is een aandachtspunt.
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1.4 Stedelijk grondwatersysteem

THet grondwatersysteem is de basis voor de (on)mogelijkheden voor het duurzaam omgaan met hemelwater. Zo zijn

N
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voor het infiltreren van hemelwater in de bodem de fluctuaties van de grondwaterstanden van belang.
Het grondwatersysteem heeft betrekking op water dat zich in de bodem en ondergrond beweegt en het materiaal

Te
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waar het doorheen beweegt. Figuur A geeft het grondwatersysteem in de bebouwde omgeving schematisch weer.

Figuur A Grondwatersysteem (Bron: Stichting RIONED)

Bij geohydrologie zijn algemene geohydrologische kenmerken beschreven. Deze pagina gaat meer in op de
aspecten van het ondiepe grondwater in de bebouwde omgeving. In de bebouwde omgeving is vaak met het
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bouwrijpmaken een zandige ophooglaag aangebracht. Hierdoor is (op oorspronkelijke klei of veenbodems) een extra
watervoerende laag ontstaan: het bovenste watervoerende pakket.
Het functioneren van het lokale grondwatersysteem wordt beïnvloed door vele factoren. Hieronder staat een
opsomming van belangrijke factoren: de bodemopbouw, de wijze van bouwrijp maken, de historie (bijvoorbeeld of het
riool is vervangen of de straat op oorspronkelijke aanleghoogte is gebracht), de nabijheid en het peil van het

N
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oppervlaktewater, kwel en wegzijging, de aanwezige begroeiing, ondergrondse bouwwerken. neerslag en
verdamping. Een volledigere term voor verdamping is evapotranspiratie , maar voor de leesbaarheid gebruikt de

O

kennisbank de term verdamping.
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Bij het uitvoeren van een grondwateronderzoek is het begrijpen van de werking van het lokale grondwatersysteem

g

van belang om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Dan worden deze factoren uitgezocht.

in

Freatisch grondwaterpeil, verzadigde en onverzadigde zone

ht

De grondwaterstand of het freatisch grondwater geeft aan vanaf waar de poriën tussen de gronddeeltjes volledig
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gevuld zijn met water. De grondwaterstand is bepalend voor de risico's op grondwateroverlast of -onderlast en
de (on)mogelijkheden voor infiltratie van hemelwater.
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In de onverzadigde zone is de ruimte tussen de gronddeeltjes deels gevuld met water en deels gevuld met lucht. Dit
is de zone waar de plantenwortels zich ontwikkelen, zie ook xxx. Het freatisch vlak (of de grondwaterspiegel) is de
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bovenkant van de verzadigde zone. In de verzadigde zone zijn alle grondporiën met water gevuld. Door de capillaire
werking (zuigspanning) van de bodem is de grond boven de grondwaterstand ook nog vochtig. Het water onder het

do

freatisch vlak tot aan de eerste slecht doorlatende laag heet freatisch grondwater.
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ie

figuur verzadigde en onverzadigde zone, figuur nog aanpassen naar rioned stijl.

Te
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Figuur B. Onverzadigde en verzadigde zone

Op de volgende pagina's wordt ingegaan op
de ont- en afwatering, inclusief richtlijnen per gebruiksfunctie
de optredende fluctuaties van grondwaterstanden
het karakteriseren van grondwaterstandsmetingen met de GHG of de RHG methode.
het inschatten van grondwaterstanden zonder metingen
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1.4.1 Ontwatering en afwatering

Bij de inrichting of het beheer van bebouwd gebied hebt u te maken met eisen wat betreft drooglegging en
ontwatering om het risico op schade door hoge of lage grondwaterstanden te beperken. Op deze pagina worden de

N
ED

verschillende termen toegelicht die in dit kader worden gebruikt en leest u op welke wijze gangbare parameters
worden bepaald.

O

Drooglegging en ontwatering

RI

De drooglegging is de afstand tussen het maaiveld en het waterpeil in het oppervlaktewater. De drooglegging bepaalt

in

g

hoeveel water de waterpartijen in een gebied kunnen bergen tot aan het stuwpeil of tot aan de insteek van het talud.

ht

De ontwateringsdiepte is de afstand van het maaiveld tot de grondwaterstand. De ontwateringsdiepte bepaalt onder

tS
tic

meer het risico op grondwateroverlast en de kansen op infiltratie. De ontwateringsdiepte is niet gelijk aan de
drooglegging, maar is afhankelijk van de opbolling tussen de ontwateringsmiddelen (het grondwaterpeil). In figuur A
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treft u veel van de genoemde begrippen aan.
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Figuur A Principeschets ontwatering (bron: Stichting RIONED)

Opbolling en uitholling
De opbolling is het hoogteverschil tussen de waterstand in de ontwateringsmiddelen (een watergang of een
drainageleiding) en de grondwaterstand. Opbolling ontstaat door neerslag of door een kweldruk (in polders). De mate

N
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van opbolling is afhankelijk van de afstand tussen de drainageleidingen, de aanvoer van neerslag, de maatgevende
afvoer, de doorlatendheid van de bodem en de diepte van de ondoorlatende laag.

O

In droge perioden neemt de mate van opbolling af: de grondwaterstand daalt onder invloed van de afstroming naar

RI

de ontwateringsmiddelen én erdamping. Als een droge periode lang aanhoudt, kan uitholling gaan ontstaan. Dit
betekent dat het grondwaterpeil het hoogst is rondom de ontwateringsmiddelen. Dit komt doordat ter plaatse de

in

g

verdamping dan hoger is dan de aanvulling vanuit het oppervlaktewater. In veengebieden is dit fenomeen soms

ht

zichtbaar doordat het maaiveld op grotere afstand van een watergang meer is gezakt dan vlak bij de watergang.
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Naast bovenstaande natuurlijke processen voor opbolling en uitholling van de grondwaterstand zijn er in de
bebouwde omgeving vele andere factoren die van invloed zijn op de mate van opbolling of uitholling. Denk

en

bijvoorbeeld aan bronbemalingen, lekke rioleringen, damwanden, kelders, enzovoort.
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Doorlatendheid

De doorlatendheid van de grond is het vermogen van de grond om water (en lucht) door te laten. Algemeen geldt dat
hoe slechter de doorlatendheid is, hoe sterker de opbolling. De doorlaatfactor kunt u op verschillende manieren

Te

rv

is

ie

do

bepalen. Zie hiervoor het onderdeel over doorlatendheidsonderzoek .
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1.4.2 Richtlijnen voor ontwatering

Op deze pagina treft u algemene richtlijnen aan voor ontwatering voor bebouwing, wegen en groen in de bebouwde

N
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omgeving.
Voor verschillende situaties gelden verschillende minimale ontwateringsdiepten (de afstand van het maaiveld tot de
grondwaterstand). Op de pagina Gangbare toetsingscriteria grondwaterstanden leest u hierover

O

meer. Bij nieuwbouw zijn deze minimale ontwateringsdiepten vaak makkelijker haalbaar dan in bestaande situaties

RI

omdat de benodigde maatregelen dan vaak zo ingrijpend zijn dat ingrijpen niet meer doelmatig is.

in

g

Begraafplaatsen en ontwateringsniveau

ht

Volgens artikel 5 van het Besluit op de lijkbezorging moeten graven zich ten minste 30 cm boven het niveau van de
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gemiddeld hoogste grondwaterstand bevinden. Omdat op het omhulsel een gronddekking van 0,65 m komt, is dat
ongeveer anderhalve meter onder maaiveld. Begraafplaatsen vormen hiermee een bijzonder aandachtspunt bij het

Te

rv

is

ie

do

cu
m

en

vaststellen van het ontwateringsniveau.
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1.4.3 Grondwaterstandfluctuaties

Op deze pagina is een korte uitleg met voorbeelden opgenomen van de wijze waarop grondwaterstanden kunnen
fluctueren.

N
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Regionale verschillen en seizoensinvloeden

De grondwaterstand verschilt per regio en locatie. In het westen van Nederland heeft het gemiddelde zeeniveau, het

O

waterpeil van de grote rivieren en de door de mens opgelegde polderpeilen (oppervlaktewater) grote invloed op het

RI

grondwaterniveau. Hierdoor zijn de grondwaterstanden daar vooral afhankelijk van kwel, de infiltratie van een deel

in

g

van het hemelwater en handhaving van het polderpeil.

ht

In het oosten van het land hebben vooral de topografische hoogteligging en het afwateringsstelsel van beken en

tS
tic

rivieren invloed op de grondwaterstand. Hier zijn de bepalende factoren met name hemelwaterinfiltratie,
grondwaterstroming en de afstroomsnelheid naar beken en rivieren.

en

Door neerslag en verdamping, afvoer via beken en rivieren, tijdelijke grondwateronttrekkingen (bemalingen en
beregening) en watergebruik door vegetatie varieert het grondwaterniveau in de tijd. Een variatie van meer dan 1
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meter binnen een jaar is niet ongewoon. In figuur A ziet u de resultaten van een historische meerjarige meetreeks,
waarbij de grondwaterstand elke veertien dagen is gemeten. Te zien is hoe het grondwaterniveau op seizoensschaal

do

fluctueert. De invloeden van de seizoenen en van droge jaren zijn zichtbaar. In figuur B zijn de seizoensfluctuaties

ie

beter zichtbaar. Dit komt door de metingen met dataloggers waarbij elk uur de grondwaterstand is geregistreerd.

is

Alle afbeeldingen op deze tervisiepagina zijn door Stichting RIONED verwijderd in verband met auteursrechten.

rv

Figuur C beslaat een kortere meetreeks, waarbij de grondwaterstand elk uur is gemeten. Deze figuur geeft ook de

Te

neerslag weer. Het grondwater reageert snel op de neerslag en verdamping.
Grote bomen verdampen veel grondwater. Hierdoor kan in de directe omgeving van een boom een verlaging van de
grondwaterstand optreden. Een kenmerkend zaagtand- patroon van grondwaterstanden nabij een grote boom is in
figuur D weergegeven. Hier is te zien dat overdag de grondwaterstand daalt door verdamping. 's Nachts wordt het
grondwater vanuit de omgeving weer deels aangevuld.
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1.4.4 Karakteriseren van grondwaterfluctuaties: de
begrippen GHG en RHG

De gemiddelde grondwaterstanden én de fluctuaties van de grondwaterstanden zijn van belang om het grondwater

N
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te karakteriseren. Op deze pagina vindt u een toelichting op de veelgebruikte begrippen RHG en GHG.
Grondwaterstanden fluctueren jaarlijks, maar ook gedurende het jaar, met name door wisselende hoeveelheden

O

neerslag en verdamping. Inzicht in de gemiddelde grondwaterstanden én in grondwaterfluctuaties is van belang om

RI

de grondwaterstanden te kunnen toetsen aan ontwateringsrichtlijnen of ontwerpnormen. Fluctuaties van de

g

grondwaterstanden kunnen worden gekarakteriseerd met twee algemeen toegepaste methoden:

in

De methode van de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand ( GHG / GLG ).

ht

De methode van de representatieve hoge en lage grondwaterstand ( RHG / RLG ).

tS
tic

Gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG en GLG)
De klassieke methode voor het bepalen van de GHG/GLG is in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw ontwikkeld. Op

en

de GHG- en GLG-waarden zijn de grondwatertrappen gebaseerd. De basis hiervoor zijn handmetingen op elke 14 e
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en 28 e van iedere maand.

Voor het bepalen van de GHG/GLG gelden de volgende uitgangspunten:

do

De meetreeks bestaat uit tweewekelijkse metingen, op de 14 e en de 28 e van iedere maand; in totaal 24

ie

metingen per jaar.

is

Per hydrologisch jaar wordt het gemiddelde bepaald van de drie hoogst gemeten grondwaterstanden (HG3)

rv

en de drie laagst gemeten grondwaterstanden (LG3).

Te

De gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand wordt bepaald op basis van HG3 en LG3 over ten
minste acht jaar.
De waterhuishoudkundige omstandigheden moeten gelijk zijn voor de periode waarover wordt gemiddeld,
dus een periode van ten minste acht jaar.

De methode van de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand is ontwikkeld in een tijd waarin de
grondwaterstanden nog niet automatisch werden geregistreerd. De tweewekelijkse metingen werden handmatig
gedaan. Vanwege het lage aantal metingen van de grondwaterstanden per jaar was er een lange periode nodig om
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een goede karakterisering van het grondwaterregime te kunnen opstellen. Daarom werd hiervoor een periode van
minimaal acht jaar gehanteerd.
Ongeveer vanaf 2010 werden er steeds vaker dataloggers gebruikt om de grondwaterstanden te registreren. Deze
dataloggers registreren elke dag of elk uur de grondwaterstanden. Voor het bepalen van de GHG of de GLG op basis
van deze hoogfrequente metingen is echter een extra bewerking nodig. Daarom worden voor het bepalen van de
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GHG en de GLG alleen metingen van de 14 e en de 28 e dag van de maand gebruikt; eventueel gespecificeerd tot
de meting van 12 uur ’s middags als er meer dan één keer per dag wordt gemeten. Het nadeel hiervan is dat er veel

O

informatie weggelaten wordt.
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Dataloggers registreren meestal elk uur de grondwaterstanden. Dit betekent 24 x 365 = 8.760

grondwaterstandmetingen per jaar. Dat is een groot verschil met de vroeger gehanteerde tweewekelijkse

in

g

handpeilingen, met 24 metingen per jaar. Met de hoogfrequente grondwaterstandmetingen wordt de dynamiek van
de grondwaterfluctuaties veel beter in beeld gebracht, bijvoorbeeld het effect van neerslag en verdamping op de
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grondwaterstand. De metingen op uurbasis hebben geleid tot een nieuwe karakteriseringsmethode: de methode van
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de RHG/RLG.

Representatieve hoge/lage grondwaterstand (RHG/RLG)

en

Voor het bepalen van de representatieve hoge en lage grondwaterstanden RHG en RLG wordt gebruikgemaakt van
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percentielwaarden van een meetreeks. Veel gehanteerde percentielwaarden zijn de 10- en de 90-percentiel.
De representatieve hoge grondwaterstand is de 90 e percentiel. Dit betekent dat 90% van de metingen een

do

lagere waarde heeft. Bij 10% van de metingen is de grondwaterstand dus hoger dan de RHG. Dit komt
overeen met 36 dagen per jaar.
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De representatieve lage grondwaterstand is de 10 e percentiel. Dit betekent dat 10% van de metingen een
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lagere waarde heeft. Bij 10% van de metingen is de grondwaterstand dus lager dan de RLG. Dit komt

Te

rv

overeen met 36 dagen per jaar.

Het voordeel van de RHG/RLG-methode is dat het helder is welke overschrijdingsduur (aantal dagen per jaar)
hiervoor is gehanteerd. Dit kan van belang zijn bij het toetsen van grondwaterstanden aan beleid of aan
ontwerpnormen. In specifieke gevallen kunnen er andere percentielwaarden worden toegepast als er een kortere
overschrijdingsduur dan 36 dagen per jaar wordt geëist.
Voor het toepassen van de RHG/RLG-methode geldt dat de meetreeks moet bestaan uit een compleet jaar, of uit
meerdere complete jaren. De reden hiervoor is dat alleen complete jaren een goed beeld geven; een meetreeks van
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bijvoorbeeld 1,5 jaar met één winter en twee zomers geeft een vertekend beeld van de RHG en de RLG door de
oververtegenwoordiging van de zomerperiode met lage grondwaterstanden in de meetreeks.
Onderstaand voorbeeld toont de RHG- en de RLG-lijnen die zijn opgenomen in een meetreeks. Het is duidelijk te

cu
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en
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zien dat de grondwaterstanden tijdelijk hoger zijn dan de RHG en tijdelijk lager dan de RLG.

Te

rv

is

ie

do

Figuur A Voorbeeld grondwatermeetreeks met RHG- en RLG-lijn
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1.4.5 Grondwaterstanden inschatten zonder meetgegevens

Niet altijd zijn er peilbuizen met langjarige meetgegevens beschikbaar. Op deze pagina leest u hoe u de
grondwaterstand kunt inschatten op basis van de grondwatertrappenkaart en op basis van bodemkenmerken.

N
ED

Grondwatertrap

De jaarlijkse fluctuatie van de grondwaterstand is landsdekkend met zogeheten grondwatertrappen in kaart gebracht

O

op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. Grondwatertrappen zijn klassen van de niveaus waartussen de

RI

jaarlijkse fluctuatie van de grondwaterstand zich gemiddeld genomen afspeelt. De klassen worden gedefinieerd op

g

basis van mogelijke combinaties van de GHG en de GLG . De grondwatertrappen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor

in

toepassing in de landbouw, dus in het landelijk gebied. Voor de gebieden binnen de (oude) bebouwde kom zijn geen

ht

grondwatertrappen beschikbaar. De grondwatertrappenkaart is beschikbaar via pdok

.
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Gemiddelde grondwaterstanden in het veld bepalen
Als gevolg van verschillende hoeveelheden neerslag en verdamping in de winter en de zomer fluctueert de

en

grondwaterstand voortdurend. Hierdoor wisselt het lucht- en watermilieu van de grondlagen. Na verloop van tijd

cu
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verkleuren de grondlagen hierdoor. Deze verkleuringen maken de hydromorfe profielkenmerken van de grond
zichtbaar. Ze ontstaan hoofdzakelijk door roest- en reductieverschijnselen als gevolg van ijzerverbindingen. De
boven- en ondergrens van de verkleuring zijn indicatoren voor respectievelijk de gemiddeld hoogste en de gemiddeld

do

laagste grondwaterstand. Vaak kunt u op basis van de boven- en ondergrens van de zone met roest- en

ie

reductieverschijnselen de grondwaterstand vaststellen in perioden met veel neerslag (winter, GHG - hydromorf ) en

is

in perioden met weinig neerslag (zomer, GLG - hydromorf ). Oxidatie verschijnselen blijven zeer lang in een profiel

rv

zichtbaar, ook nadat de grondwaterstanden structureel zijn veranderd. U ziet dus de historisch gemiddelde hoogste

Te

en laagste grondwaterstanden. Die kunnen overeenkomen met de actuele grondwaterfluctuaties, maar dat hoeft niet;
de hydromorfe profielkenmerken blijven bij een permanente daling van de grondwaterstand bijvoorbeeld nog vele
jaren in stand.
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1.5 Overlast of schade door te hoge/lage
grondwaterstanden - een introductie

Te hoge of te lage grondwaterstanden kunnen overlast of schade veroorzaken. Op deze pagina leest u tot wat voor

N
ED

overlast of schade hoge of juist lage grondwaterstanden in de bebouwde omgeving kunnen leiden.

Effecten te lage grondwaterstanden

O

Droogte ontstaat als er langere tijd minder regen valt dan normaal en de verdamping groot is. Dit is met name het

RI

geval in het voorjaar en in de zomer. Het gevolg hiervan is dat de grondwaterstanden (in de bebouwde omgeving)

g

dalen. Het grondwaterpeil kan ook dalen door ( uitbreiding van) grondwaterwinning voor drinkwater of industrie,

tS
tic

Lagere grondwaterstanden kunnen diverse gevolgen hebben:

ht

in

lokale bemalingen, lekke riolering en door peilaanpassingen in het oppervlaktewater.

Houten (paal)funderingen gaan rotten (schimmelaantasting) als het grondwaterpeil daalt onder het niveau
van het bovenste funderingshout. Aangetaste, verzwakte funderingen hebben verzakking van gebouwen tot

en

gevolg .
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In de kuststroken kan een (te) lage grondwaterstand leiden tot verzilting (verzouting) van de bodem.
Maaivelddaling. Dit kan twee oorzaken hebben:
Omdat de waterdruk afneemt, wordt de korreldruk in de bodem groter en kan de grond gaan zetten.

do

Als de grondwaterstand daalt, kan er in veenlagen oxidatie optreden. Hierdoor nemen de veenlagen

ie

in dikte af.

is

Ongelijkmatige maaivelddaling kan leiden tot schade aan wegen en bebouwing. Daarnaast kan

rv

maaivelddaling schade aan bomen veroorzaken doordat de doorwortelbare ruimte tussen maaiveld en

Te

de grondwaterstand kleiner wordt .

Meer informatie over effecten van maaivelddaling in gebieden met slappe bodems vindt u op de pagina over
slappe bodems, zetting en bodemdaling .

Beperken kans op negatieve effecten lage grondwaterstanden
De volgende handelingen beperken de kans op overlast of schade door te lage grondwaterstanden:
afkoppelen en laten infiltreren van hemelwater;
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verbieden van tijdelijke bemalingen in de zomerperiode;
verhoging van het oppervlaktewaterpeil;
vervangen of waterdicht maken van lekke riolering.

Effecten te hoge grondwaterstanden
Een stijging van de grondwaterstand kan leiden tot problemen bij bebouwing, wegen en groen. Het gaat dan om
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situaties waarbij de ontwateringsdiepte te lang te gering wordt. Effecten kunnen zijn:

O

Natte kruipruimten (bij oudere bebouwing) . Dit kan vervolgens leiden tot rotte houten vloeren en optrekkend

RI

vocht in de muren.

g

Ontstaan van water in de kelders. Hoewel een kelder waterdicht hoort te zijn (wat de verantwoordelijkheid is

in

van de eigenaar), mag een ingreep waarbij de grondwaterstand gaat stijgen, niet leiden tot voorzienbare
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schade.
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Schade aan wegen door opdooi doordat het water bij bevriezing uitzet en de bovengrond wordt opgedrukt.
Schade aan wegen of aan gebouwen die op staal zijn gefundeerd door verweking van de grond (verminderde

Grondwateroverlast beperken

en

draagkracht door hogere grondwaterstanden).
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De volgende handelingen beperken de kans op grondwateroverlast:
waterdicht maken van gebouwen; dit is een wettelijk eis sinds de invoering van het Bouwbesluit in 1992;

do

ophogen van de bodem;

ie

geleidelijk afbouwen van grondwaterontrekkingen (zie bijvoorbeeld het afbouwen van de

is

grondwateronttreking bij DSM in Delft);

rv

aanpassen van het oppervlaktewaterpeil;

Te

aanleggen van drainage of toepassen van grondverbetering bij de vervanging van lekke riolering.

Rioolvervanging - lekke riolering
Lekke riolering kan werken als drainage doordat grondwater in de rioolbuis stroomt . Als deze lekke riolering wordt

vervangen, kan de grondwaterstand gaan stijgen met schade of overlast tot gevolg. Het is dan ook van
belang om voorafgaand aan een rioolvervanging te onderzoeken of de grondwaterstand hierdoor kan gaan stijgen
en of deze stijging kan leiden tot overlast of schade aan de omgeving. Hierbij moet niet alleen gekeken worden
naar de bebouwing, maar ook naar de wegen en het groen. Op grond van de resultaten van dit onderzoek kan
dan een
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onderbouwde keuze worden gemaakt om wel of geen drainage aan te leggen bij vervanging van de riolering . Een
dergelijk onderzoek is (vanuit juridisch oogpunt) onderdeel van zorgvuldig handelen.
Door grondwateronttrekkingen plotseling te stoppen, kunnen grondwaterstanden in de regio abrupt stijgen en kan
de ondergrond onregelmatig gaan zwellen. Dit kan ongewenste effecten hebben op gebouwen, constructies,
waterkeringen en infrastructuur. Om dergelijke situaties en mogelijke schade te voorkomen, moet een

N
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grondwateronttrekking altijd zorgvuldig worden afgebouwd.

Afbouw grondwateronttrekking in Delft

O

Op de locatie van DSM in Delft-Noord wordt sinds 1916 grondwater onttrokken. Het grondwater werd tot

RI

2009 gebruikt als koelwater voor de industrie, maar dat was daarna niet meer nodig. De grondwateronttrekking is

g

sinds 2016 in beheer bij de gemeente Delft. De onttrekking verstoort de natuurlijke grondwaterstanden in de regio,

in

zorgt ervoor dat de bodem daalt en kost jaarlijks veel geld. Om dergelijke ongewenste situaties en mogelijke schade

ht

te voorkomen, is de gemeente in 2017 gestart met een zeer geleidelijke en zorgvuldige afbouw van de

Video over de grondwateronttrekking in Delft

en

Meer informatie in de kennisbank
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grondwateronttrekking.
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Maatregelen tegen grondwateroverlast
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maatregelen tegen vochtoverlast
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1.6 Vochtoverlast in woningen

Hoge grondwaterstanden kunnen bij woningen vochtoverlast veroorzaken. Maar vochtproblemen in woningen
kunnen ook andere oorzaken hebben.

N
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Oorzaken vochtproblemen in huis

Een muffe lucht, vochtige plekken en schimmel duiden op vocht in huis. Maar niet elk vochtprobleem in een woning

O

is terug te voeren op grondwater. Er kunnen andere oorzaken zijn, bijvoorbeeld onvoldoende ventilatie of lekkende

RI

riolen, regenpijpen of waterleidingen. Een huiseigenaar moet vochtproblemen in zijn huis zelf oplossen. In het kader

g

van de grondwaterzorgplicht is de gemeente wel aanspreekpunt voor haar inwoners als de vochtproblemen worden

ht

in

veroorzaakt door hoge grondwaterstanden (zie de pagina over grondwaterzorg in bebouwd gebied ).

tS
tic

Veel meldingen en klachten over vocht in de woning gaan over een hoge relatieve vochtigheid in de woonruimte. Om
dit probleem op te kunnen lossen moet de woningeigenaar weten waar die hoge relatieve vochtigheid vandaan komt:
uit de muren: optrekkend vocht, doorslaand vocht of bouwvocht;

en

uit de kruipruimte: grondwater in de kruipruimte of lekkage van riolering of waterleiding;

cu
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uit het souterrain: lekke souterrainmuur of lekkage van riolering of waterleiding;
uit het gebruik: vochtproductie door bewoning, condensatie en onvoldoende ventilatie.
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De figuren A en B tonen elk een voorbeeld van optrekkend vocht.
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Figuur A Vochtig behang door optrekkend vocht
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Te
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do

Figuur B Zoutuitbloei in keldermuur

Schimmel
Bij te veel vocht in huis kan er schimmel op de muren ontstaan, in de vorm van zwarte, grijze of bruine plekken.
Schimmel veroorzaakt door optrekkend vocht bevindt zich aan de onderkant van de muren. Schimmels kunnen
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gezondheidsklachten veroorzaken en kunnen astma en andere luchtwegklachten verergeren. Zie voor meer
informatie over schimmels de website van de GGDleefomgeving

.

In dit onderdeel over vochtoverlast in woningen vindt u informatie over:
vochttransport in de kruipruimte :
vochtproblemen in natte, lekke kelders ; en
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onderzoeken over de oorzaak van vochtoverlast in woningen .
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1.6.1 Kruipruimte en vochttransport

Een natte of vochtige kruipruimte kan via optrekkend vocht leiden tot vochtoverlast in de woning. Op deze pagina
vindt u informatie over kruipruimten en vochttransport vanuit de kruipruimte naar de woning.
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De kruipruimte

RI

hoogte van de kruipruimte is dan ook afgestemd op de bereikbaarheid van leidingen.

O

Het primaire doel van de kruipruimte is het kunnen aanbrengen en bereikbaar houden van leidingsystemen. De

g

Het Bouwbesluit 2012 stelt geen eisen aan de vochtdichtheid van kruipruimten. Water in de kruipruimte betekent dus

in

niet automatisch dat er sprake is van een bouwkundig gebrek.
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Kruipruimtebodem

De bodem van de kruipruimte bestaat in de meest eenvoudige vorm uit zand. Bij een grofzandige kruipruimtebodem
is het zand vlak boven de grondwaterstand nog enigszins vochtig. Grondwater trekt omhoog tussen de

en

bodemdeeltjes door. Dit proces noemen we ‘capillaire opstijging’. De mate waarin dit optrekken van grondwater
plaatsvindt, hangt met name af van de afmetingen van de ruimten (capillairen) tussen de zanddeeltjes;
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deze afmetingen worden bepaald door de zandgradatie. Hoe fijner het zand is, hoe hoger het vochtfront in de
kruipruimtebodem kan optrekken. Bij een grofzandige kruipruimtebodem moet het grondwater ten minste 0,2 meter

do

onder die bodem staan om verdamping van grondwater in de kruipruimte te beperken. Bij een fijnzandige, lemige of
kleiige bodem van de kruipruimte kan de capillaire opstijging beduidend hoger zijn dan bij grofzand. Er is dan een

is

ie

lagere grondwaterstand nodig om geen vochtige kruipruimte te krijgen.

rv

Overigens is het niet ongebruikelijk dat er wat vocht via capillaire opstijging in de kruipruimte komt. Kruipruimten zijn

Te

voorzien van ventilatieroosters om ervoor te zorgen dat de vochtige lucht ook weer uit de kruipruimte verdwijnt. Het is
dan ook belangrijk dat de ventilatieroosters niet worden afgesloten.

Vochttransport vanuit de kruipruimte naar de woning
Natte kruipruimten hebben een relatief hoge luchtvochtigheid. Dit vocht kan in de woning terechtkomen via twee
routes:
door muren via optrekkend vocht;
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door de beganegrondvloer via vochttransport.
Figuur A toont een overzicht van de transportroutes van vocht vanuit de kruipruimte naar de woning.

Vochttransport
door vloer
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Optrekkend
vocht

Doorslaand vocht

g

Capillaire opstijging

in
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Toestroom via
gaten en kieren

ht

Grondwaterstand
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Verdamping
bodemvocht

Condensatie
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regenwater
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Figuur A Vochttransport vanuit de kruipruimte

en

Vochttransport door muren

In metselwerk vindt door capillaire werking vochttransport plaats tegen de zwaartekracht in; zogenoemd optrekkend

cu
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vocht. Een trasraamconstructie of waterkerende laag in het metselwerk van funderingsmuren onderbreekt deze
stroming normaal gesproken. In oudere woningen functioneert het trasraam inmiddels vaak minder goed, of is het

do

zelfs helemaal niet aanwezig. Dan kan het vocht in de muur alleen door verdamping de muur weer verlaten. Bij

ie

betonnen wanden of een betonnen fundering is het capillaire vochttransport te verwaarlozen.

is

Vochttransport door de vloer

rv

Als een beganegrondvloer niet dampdicht is, kan damp vanuit de kruipruimte de woonvertrekken binnendringen.

Te

Vochttransport kan ook plaatsvinden via slecht of niet afgedichte leidingdoorvoeren in de vloer. Met name woningen
met houten vloeren zijn hier gevoelig voor.

Oudere huizen en het Bouwbesluit
Met name bij wat oudere huizen kan een vochtige kruipruimte onder de woning een belangrijke oorzaak zijn van een
hoge relatieve luchtvochtigheid in het woongedeelte. Tussen de kruipruimte en de rest van de woning zitten er bij
oudere woningen altijd wel openingen die vocht doorlaten. Bovendien is de vloerconstructie van oudere woningen
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niet dampdicht. Sinds de invoering van het Bouwbesluit in 1992 moet de beganegrondvloer boven een kruipruimte
dampdicht zijn. Hierdoor zou er geen interactie tussen het klimaat in de kruipruimte en de vochthuishouding in de
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woning meer moeten zijn.
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1.6.2 Natte, lekke kelders

De vloer van een kelder bevindt zich vaak onder de grondwaterstand. Daarom treden er in kelders regelmatig
lekkageproblemen op. Het oplossen van vochtproblemen in huis, en dus ook in de kelder, is de verantwoordelijkheid

N
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is van de eigenaar.

Waterdicht maken van kelders

O

Kelders staan (behalve bij zeer lage grondwaterstanden) altijd in vochtige of natte grond. Vaak is de grondwaterstand

RI

hoger dan de vloer van de kelder. In een kelder kunnen gemakkelijk lekkageproblemen ontstaan,

g

bijvoorbeeld doordat de kelder niet goed is aangelegd, of door ouderdom. Er staat dan grondwater in de kelder.

in

Gespecialiseerde bedrijven kunnen kelderconstructies weer waterdicht maken door de muren te injecteren, door

ht

kimversteviging aan te brengen, of door een waterkerende schil aan te brengen. Een alternatief is het aanbrengen
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van een drainagesysteem rond de kelder, om daarmee de grondwaterstand te verlagen.

Vochtproblemen zijn verantwoordelijkheid van eigenaar

en

Het Bouwbesluit 2012 stelt overigens geen eisen aan de vochtdichtheid van kelders en kruipruimten. Water in de

cu
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kelder of in de kruipruimte betekent dus niet automatisch dat er sprake is van een bouwkundig gebrek. Dit is anders
wanneer bijvoorbeeld een kelder als een ‘verblijfsgebied’ wordt gebruikt. Volgens art. 1.1 Bouwbesluit 2012 is dit een
ruimte waar mensen regelmatig verblijven, zoals een keuken, een slaapkamer of een beneden het maaiveld gelegen

do

badkamer, souterrain of winkelruimte. Voor zo’n ‘verblijfsgebied’ geldt de waterdichtheidseis wel. Een particuliere

ie

huiseigenaar moet vochtproblemen in zijn huis zelf oplossen. Hij moet er daarom voor zorgen dat zijn woning voldoet

is

aan de eisen van de bouwregelgeving én aan zijn eigen aanvullende wensen voor het pand. Dus wie bijvoorbeeld

Te

rv

zijn kelder waterdicht wil hebben, moet zelf bouwkundige en/of waterhuishoudkundige maatregelen treffen.
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1.6.3 Onderzoek naar vochtoverlast in woningen

Een onderzoek naar de oorzaak van vochtoverlast in een woning omvat doorgaans drie deelonderzoeken: een
civieltechnisch, een grondwatertechnisch en een bouwkundig onderzoek. Op deze pagina leest u wat deze

N
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onderzoeken inhouden. Daarnaast treft u op deze pagina een toelichting op het begrip ‘nulsituatie-onderzoek’ aan:
het vastleggen van eventuele huidige vochtoverlast bij voorgenomen ingrepen in de waterhuishouding waarbij de

O

grondwaterstand gaat stijgen.

RI

Drie deelonderzoeken

g

Vochtoverlast in de woning is niet altijd het gevolg van een hoge grondwaterstand. Een indicatief onderzoek naar de

in

oorzaak bestaat meestal uit drie deelonderzoeken: een civieltechnisch, een grondwatertechnisch en een bouwkundig
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onderzoek.

Indicatief civieltechnisch onderzoek

Bij een indicatief civieltechnisch onderzoek wordt de ruimte rond de woning geïnspecteerd op eventuele gebreken.

en

Op basis van zo’n onderzoek kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of de vochtproblemen zijn ontstaan doordat het

cu
m

maaiveld richting de woning afloopt. Maar ook of de woning of het perceel lager ligt dan de openbare weg. Hierdoor
kan afstromend hemelwater de muren van de woning extra belasten en zelfs de kruipruimte vullen.

do

Indicatief grondwatertechnisch onderzoek

ie

Een indicatief grondwatertechnisch onderzoek houdt een inventarisatie (archiefonderzoek) in van de

is

grondwatersituatie onder en rond de woning. Hierbij worden de bodemopbouw, de oppervlaktewaterpeilen, de

rv

grondwaterstanden en eventueel aanwezige leidingsystemen (zoals riolering en drainage) in kaart gebracht. Zo

Te

ontstaat een beeld op basis waarvan kan worden beoordeeld of de vochtoverlast in de woning een relatie kan
hebben met een hoge grondwaterstand. Meer informatie hierover vindt u in het
kennisbankonderdeel Grondwateronderzoek, op de pagina over lokaal onderzoek op pandniveau .

Indicatief bouwkundig onderzoek
Een indicatief bouwkundig onderzoek is een archiefonderzoek (waarbij de bouwtekeningen worden bekeken)
aangevuld met een bouwkundige inspectie van de woning. Op basis hiervan kan bekeken worden hoe de woning
precies is gebouwd, en of er bouwkundige gebreken zijn of gebreken aan de leidingen of de hemelwaterafvoer in de
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woning. De inspectie vindt plaats in de woning en in de kruipruimte en/of het souterrain, en wordt eventueel
aangevuld met metingen.

Nulsituatie vochtoverlast vastleggen bij voorgenomen verandering
Bij verwachte stijgingen van de grondwaterstand is het van belang om een nulsituatie-onderzoek te doen naar de
vochtoverlast als gevolg van de huidige grondwatersituatie. Dit speelt bijvoorbeeld bij vernattingsprojecten of bij

N
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projecten om verdroging tegen te gaan. Bijvoorbeeld bij Natura 2000-gebieden of in veenweidegebieden. Vaak wordt
dan een visuele inspectie uitgevoerd waarbij met behulp van foto’s wordt vastgelegd in hoeverre in de huidige
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situatie sprake is van vochtoverlast in kruipruimte en kelder en op de begane grond.
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