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Inleiding
In de Agniesebuurt wordt de riolering vervangen en worden voorzieningen voor de infiltratie
van hemelwater aangelegd. Bij de bewoners zijn er zorgen over wateroverlast op laag
liggende binnenterreinen. Daarom brengen we in beeld wat het geschatte effect is van de
rioolvervanging en de infiltratiemaatregelen op de binnenterreinen.
Voor fase 1 van de rioolvervanging (Roo-Valkstraat, Vrouw Jannestraat, Meester Marrestraat ,
Paap Dirckstraat en Ridderstraat) is voor elke binnentuin een factsheet opgesteld met daarop
alle beschikbare informatie over de huidige grondwaterstand en factoren die de
grondwaterstand beïnvloeden (maaiveldligging, bodemopbouw, riolering etc.). Op basis van
deze informatie wordt in de volgende paragrafen per binnentuin een inschatting gegeven van
de huidige situatie en de te verwachten effecten van de rioolvervanging/infiltratie betreffende
de grondwaterstanden.
Als rondom de woningen met binnentuinen in het openbaar gebied de riolering wordt
vervangen, kan voorzichtig worden aangenomen dat de stijging van de grondwaterstand in de
binnentuin niet meer zal zijn dan die in de omliggende straten. Als in één of meer
aangrenzende straten de riolering niet wordt vervangen, zal de stijging minder zijn. Hoeveel
minder, hangt af van verschillende factoren die niet of moeilijk te kwantificeren zijn. De relatie
tussen de grondwaterstand in openbaar gebied en een binnentuin hangt onder andere af van:
‐ bodemopbouw van de binnentuinen en onder de panden: deze is vaak zeer
inhomogeen;
‐ ondergrondse objecten die ondergrondse afstroming van binnentuin naar openbaar
gebied belemmeren (funderingen, kelders);
‐ particuliere drainagemiddelen (drainage, pomp in de kelder etc.);
‐ toestroming vanuit aangrenzende straten (bv. in de Schiekade is de grondwaterstand
hoog).
Wateroverlast na een zware regenbui wordt vaak veroorzaakt doordat regenwater niet goed
de grond kan indringen en niet door te hoge grondwaterstanden. Het infiltrerend vermogen van
de grond is dan te laag om de hoeveelheid regenwater te verwerken. In combinatie met een
lage ligging van het maaiveld ten opzichte van de omgeving en het ontbreken van
mogelijkheden voor oppervlakkige afstroming blijft het regenwater staan (plasvorming).
Het infiltrerend vermogen van een binnentuin wordt bepaald door vele factoren zoals: de
hoeveelheid verharding, de grondsoort (zand is meer doorlatend dan klei), de hoeveelheid
organische stof (humus), de bewerking van de grond, de begroeiing en gebruik van de tuin.
Deze factoren kunnen lokaal zeer verschillen en zijn moeilijk te kwantificeren, wat het
onmogelijk maakt om te berekenen wat de effecten van verschillende regenbuien zijn.
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Openbaar gebied
Grondwaterstand huidige situatie
De grondwaterstand in de huidige situatie wordt sterk bepaald door drainerende riolering en
ligt in de meetpunten op NAP -2,50 m à NAP -2,60 m. De ontwateringsdiepte (het verschil
tussen maaiveldhoogte en grondwaterstand) ongeveer 1,3 m. In de Roo-Valkstraat is deze
door het hogere maaiveld wat groter tot meer dan 2 m.
Grondwaterstand na rioolvervanging
In fase 1 wordt in een aantal straten het riool vervangen door een dichte vuilwaterafvoer en
een drainage. Het drainageniveau is NAP -2,15 m; dit is boven singelpeil om berging in het
wegcunet te creëren.
De verwachte grondwaterstand na rioolvervanging ligt tussen het drainageniveau (NAP -2,15
m) en singelpeil (NAP -2,40 m). Tijdens natte perioden zal de grondwaterstand rond NAP 2,15 m zijn, gedurende droge perioden kan deze richting singelpeil zakken. Op afstand van de
drain kan de grondwaterstand hoger zijn. Dit betekent een maximale stijging in de orde van 0,5
m ten opzichte van de huidige situatie. Richting de Schiekade zal de grondwaterstand mogelijk
nog wat hoger worden (rond NAP -2 m), dit is vergelijkbaar met gemeten grondwaterstanden
in de Schiekade en historische metingen uit funderingsonderzoeken in de Roo-Valkstraat.
In het openbaar gebied is de vastgestelde maaiveldhoogte (het uitgiftepeil) NAP -1,05 m.
Waar het maaiveld te laag ligt, wordt het met de rioolvervanging en herinrichting van de straat
teruggebracht naar uitgiftepeil. De ontwateringsdiepte wordt in de nieuwe situatie tussen 1,1 m
en 1,35 m..
Neerslag
Bij aanleg van waterpasserende verharding wordt bij gemiddelde en zware neerslag geen
water op straat verwacht. Het infiltrerend vermogen van de straat wordt groter dan in de
huidige situatie en de berging in het wegcunet is voldoende om voor de maatgevende bui (50
mm/uur) het regenwater van de wegen plus alle daken te bergen. Bij extreme buien (>50
mm/uur) zal er, net als in de huidige situatie, tijdelijk water op straat staan. Afhankelijk van de
inrichting van de buitenruimte kan dit wateroverlast geven door toestroming naar lager gelegen
delen.
Binnentuin Paap Dirck – Meester Marrestraat
Grondwaterstand huidige situatie
In de huidige situatie is een grondwaterstand gemeten van ca. NAP -2 m. Het maaiveldniveau
ligt ongeveer gelijk met het peil waar de straat op wordt gebracht (uitgiftepeil NAP -1,05 m);
een paar kleine vlakken liggen enkele decimeters lager. De ontwateringsdiepte, het verschil
tussen maaiveldhoogte en grondwaterstand, is ca 0,95 m. De boorstaten laten veel zand zien
waardoor een redelijk doorlatende bodem wordt verwacht.
Grondwaterstand na rioolvervanging
In het ongunstigste geval geeft een stijging van de grondwaterstand in het openbaar gebied
dezelfde stijging van de grondwaterstand in de binnentuin, ordegrootte 0,5 m. Aangezien niet
in alle aangrenzende straten de riolering wordt vervangen, zal de stijging niet meer dan enkele
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decimeters zijn. De ontwateringsdiepte wordt dan niet kleiner dan 0,5 m, wat over het
algemeen wordt aangehouden als minimaal wenselijke ontwateringsdiepte voor groene
gebieden.
Binnentuin Meester Marrestraat – Roo-Valkstraat
Grondwaterstand huidige situatie
In de huidige situatie is een gemiddelde grondwaterstand gemeten van ca. NAP -1,9 m. De
grondwaterstand reageert hier sterk op neerslag. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat
de peilbuis op een relatief laag deel van het terrein staat, waardoor er water oppervlakkig
toestroomt. Ruim de helft van het binnenterrein ligt lager dan het openbaar gebied; de laagste
gebieden liggen op ca. NAP -1,7 m. De ontwateringsdiepte is tussen 0,85 en 0,2 m, wat
betekent dat in sommige delen al een kleinere ontwateringsdiepte aanwezig is dan gewenst..
Ter plaatse van de peilbuis bestaat de ondergrond voor de bovenste 1,9 m uit zand.
Grondwaterstand na rioolvervanging
Aangezien niet in alle aangrenzende straten de riolering wordt vervangen, zal de stijging in de
binnentuin naar verwachting kleiner zijn dan de ordegrootte 0,5 m die in het openbaar gebied
wordt verwacht. Bij een stijging van enkele decimeters van de grondwaterstand wordt in meer
delen van de tuin de ontwateringsdiepte kleiner dan 0,5 m, wat voor een tuin wenselijk is. Om
wateroverlast in de tuin te voorkomen kunnen lage delen worden opgehoogd. Gezien de
niveaus van de houten funderingen in de Roo-Valkstraat is daar een stijging van de
grondwaterstand wenselijk.
Binnentuin Roo-Valkstraat - Teilingerstraat
Grondwaterstand huidige situatie
In de huidige situatie is een grondwaterstand gemeten van gemiddeld NAP -2,6 m. Hierbij
moet worden opgemerkt dat door het niet goed werken van de luchtdrukcorrectie van de
sensor deze grondwaterstandsmetingen wat minder betrouwbaar zijn. Het maaiveldniveau in
het centrale deel van de tuin ligt ongeveer op uitgiftepeil; andere delen van de tuin liggen veel
lager (tot NAP -1,7 m). De ontwateringsdiepte varieert tussen ca 0,9 en 1,5 m. De boorstaten
laten een zandlaag zien met een dikte van 0,5 tot meer dan 3 m in de toplaag.
Grondwaterstand na rioolvervanging
In het ongunstigste geval treedt in de binnentuin dezelfde stijging van de grondwaterstand op
als in de straten waar vervanging van het riool plaatsvindt, ordegrootte 0,5 m. Aangezien de
riolering in de Teilingerstraat nog niet vervangen wordt, zal naar verwachting de stijging voor
niet groter zijn dan de helft van de stijging in de straat, dus hooguit enkele decimeters. Gezien
de grote ontwateringsdiepte zal een dergelijke stijging geen wateroverlast veroorzaken.
Gezien de niveaus van de houten funderingen in de Roo-Valkstraat is daar een stijging van de
grondwaterstand wenselijk.
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Binnentuin Ridderstraat - Teilingerstraat
Grondwaterstand huidige situatie
Er zijn geen metingen beschikbaar in de huidige situatie. Gezien de bodemopbouw (0,4 m
zandige, sterk humeuze klei als toplaag) zal deze niet erg doorlatend zijn. Een deel van de tuin
ligt ca. 0,4 m onder het niveau van openbaar gebied (uitgiftepeil NAP -1,05 m).
Grondwaterstand na rioolvervanging
Omdat de grondwaterstand hier niet gemeten wordt, gaan we voor nu uit van een stijging van
de grondwaterstand tot NAP -2,15 m, gelijk aan het openbaar gebied. Met deze
grondwaterstand blijft de ontwateringsdiepte net onder 0,5 m, wat voor een tuin voldoende is.
Bronvermelding
Boorstaten: door gemeente uitgevoerd veldwerk
Grondwaterstanden: door gemeente uitgevoerd veldwerk
Kelders/souterrains: gemeentelijke BAG registratie
Maaiveldhoogtes: in opdracht van gemeente ingevlogen hoogtes 2016
Riolering: beheerbestand gemeente
Houten paalfunderingen: Funderingstypekaart aangevuld met gegevens bouwjaar uit BAG
Funderingsniveau’s: door gemeente uitgevoerde funderingsonderzoeken

Blad:

5/9

Datum:

9 maart 2017

Factsheet binnentuin Paap Dirckstraat - Meester Marrestraat
maaiveldhoogtes

Locaties van boringen, peilbuizen, riolering en houten paalfunderingen

grondwaterstanden: hoogfrequente metingen

boorstaten
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Factsheet binnentuin Meester Marrestraat – Roo-Valkstraat
maaiveldhoogtes

Locaties van boringen, peilbuizen, riolering en houten paalfunderingen
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grondwaterstanden: hoogfrequente metingen

boorstaten

Blad:

8/9

Datum:

9 maart 2017

Factsheet binnentuin Roo-Valkstraat - Teilingerstraat
maaiveldhoogtes

Locaties van boringen, peilbuizen, riolering en houten paalfunderingen

grondwaterstanden: hoogfrequente meting

boorstaten
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Rode lijn is minder
betrouwbaar vanwege niet
goed functioneren van de
sensor, wordt vervangen

Factsheet binnentuin Ridderstraat - Teilingerstraat
maaiveldhoogtes

Locaties van boringen, peilbuizen, riolering en houten paalfunderingen
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grondwaterstanden: geen meting op dit binnenterrein

boorstaten
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Factsheet openbaar gebied
maaiveldhoogtes

locaties van boringen, peilbuizen, riolering en houten paalfunderingen

grondwaterstanden: laagfrequente metingen

Grondwaterstanden: statistieken
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peilbuis
129568-4
129568-5
129568-27
129568-49
129568-51
129568-97

Factsheet openbaar gebied
Boorstaten

5-percentiel gemiddelde 70-percentiel 95-percentiel
m tov NAP
m tov NAP
m tov NAP
m tov NAP
-2,54
-2,41
-2,34
-2,30
-2,65
-2,44
-2,37
-2,25
-2,30
-2,10
-2,04
-1,88
-2,21
-1,89
-1,75
-1,65
-2,92
-2,71
-2,64
-2,55
-2,85
-2,73
-2,70
-2,58
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