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1

Inleiding
In de Agniesebuurt wordt de riolering vervangen en worden voorzieningen voor de infiltratie van
hemelwater aangelegd. Er wordt grondwatermonitoring uitgevoerd om de effecten op het
grondwatersysteem in beeld te brengen.
In voorliggende rapportage worden de gegevens van de grondwatermonitoring van 2020
gepresenteerd. In dit jaar is de rioolvervanging en herinrichting van het gebied gestart in de RooValkstraat en Vrouw-Jannestraat. Later in het jaar volgden de fasen Banierstraat en de
Vijverhofstraat. De grondwaterstanden worden weergegeven in grafieken en waar mogelijk worden
deze gerelateerd aan de uitgevoerde werkzaamheden.
In het rapport ‘Grondwatermonitoring Agniesebuurt, nulsituatie voor rioolvervanging’ van januari
2020 is een uitgebreide beschrijving van het project en het monitoringsplan gegeven. Ook worden de
resultaten van de historische metingen van het meetnet en de grondwatermonitoring van 2017-2019
hierin beschreven. Het voorliggende rapport sluit hierop aan, maar niet alle algemene beschrijvingen
worden herhaald.
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Samenvattende conclusies
Sinds het voorjaar van 2020 wordt er gewerkt aan de rioolvervanging in de Vrouw-Jannestraat en de
Banierstraat, waar de werkzaamheden eind 2020 zijn afgerond. In november 2020 is er gestart met
de rioolvervanging in de Vijverhofstraat.
De metingen laten vooralsnog geen ingrijpende veranderingen zien in het grondwatersysteem als
gevolg van de werkzaamheden. Er zijn ook geen meldingen geweest van grondwateroverlast. De
meetreeks is nog te kort om een duidelijke verandering in de trend zichtbaar te maken. Een aantal
metingen is vanwege de werkzaamheden tijdelijk stopgezet maar wordt op korte termijn weer
hervat.
In de Banierstraat Noord laten de metingen een lichte stijging zien van ca. 0,1 m. Dit was ook de
verwachting en komt overeen met het drainagepeil van NAP -2,4 m. De meetreeks is vanwege de
werkzaamheden erg kort.
Rond het Ammersooiseplein zijn weinig veranderingen opgetreden. De riolering op het plein zelf
wordt vanaf maart 2021 vervangen.
In de Roo-Valk- en Vrouw-Jannestraat zijn de grondwaterstanden ongewijzigd en bij het meetpunt in
de Vrouw-Jannestraat liggen deze altijd lager dan het drainagepeil. De tijdelijke aansluiting van het
regenwater op het vuilwaterriool ligt op een niveau van NAP -2,8 m, wat lager is dan was bedoeld. Dit
zal worden hersteld.
In de Meester Marrestraat is vanaf de zomer een lichte daling van grondwaterstand van ca. 0,2 m
zichtbaar. Er was een verlaging verwacht, omdat hier de riolering al vervangen was en er nu een
drainerend hemelwaterriool aangelegd is. Gezien de nieuwe panden op betonpalen en de hoge
grondwaterstanden in de tuinen zal deze daling weinig problemen opleveren. Pas bij een langere
meetreeks kan met zekerheid gezegd worden wat de trend gaat worden.
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Opzet grondwatermonitoring

3.1

Aanleiding
In de Agniesebuurt in Rotterdam wordt de riolering vervangen en worden de straten heringericht.
Het huidige gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een vuilwaterriool en een DT(drainagetransport)-riool. Het vuilwaterriool voert zowel het afvalwater als het regenwater van de bebouwing
af. Het DT-riool is voor de afvoer naar de Noordsingel van zowel het regenwater dat valt op de straten
en trottoirs als het overtollige grondwater. Het regenwater wordt vertraagd afgevoerd, doordat het
via de straatkolken eerst in een grove laag onder de bestrating stroomt (AquaFlow) waar vanuit het
infiltreert in het zandpakket onder de straat, waarna het door het DT-riool kan worden afgevoerd.
Om de kans op wateroverlast door stijgende grondwaterstanden te verkleinen, zijn er verschillende
drainageniveau’s voorzien: voor het gedeelte ten oosten van de Hofbogen is het drainageniveau NAP
-2,6 m, voor het gedeelte ten westen van de Hofbogen NAP -2,4 m. In een klein gedeelte van de hoger
gelegen Roo-Valkstraat is het drainageniveau NAP -2,2 m. Het idee is dat de grondwaterstanden dan
niet veel afwijken van de grondwaterstanden die in de jaren voor de rioolvervanging zijn gemeten.
De verschillende drainageniveau’s en stuwputten, die zorgen voor de niveauverschillen, zijn
weergegeven in onderstaande figuur 1.
Omdat de uitstroompunten naar de Noordsingel nog niet zijn gemaakt, is er voor de tijdelijke afvoer
van het water uit het DT-riool een aansluiting gemaakt met het vuilwaterriool aan het begin van de
Vrouw-Jannestraat. Deze is eveneens weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Drainageniveau’s en stuwputten
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3.2

Doel van de metingen
Vanaf 2016 worden grondwaterstanden in de wijk gemeten in zowel de straten als de binnentuinen.
Het doel van deze grondwatermetingen is:
- inzicht verkrijgen in het grondwatersysteem: verschillen tussen binnentuinen en openbaar
gebied, effecten van neerslag en mogelijke invloed van ontwateringsmiddelen (lekke riolering,
particuliere ontwateringsmiddelen);
- de nulsituatie vastleggen: wat waren de grondwaterstanden voordat riolering vervangen werd;
- effecten bepalen van de rioolvervanging en herinrichting op openbaar gebied en binnenterreinen
op de grondwaterstand.
De gemeten peilbuizen zijn gegeven in bijlage 1.

3.3

Werkzaamheden 2020
In 2020 zijn de rioleringswerkzaamheden begonnen in fase 1 Vrouw Jannestraat eo. Begin juni 2020
is gestart met fase 2 Banierstraat eo. Fase 3 Vijverhofstraat eo is gestart in november 2020. Een
overzicht van de faseringen is gegeven in figuur 2.

Figuur 2: Fasering rioolvervanging 2020-2021
Voor het aanbrengen van de riolering is een grondwateronttrekking (bemaling) nodig, waarmee de
ontgraven sleuf wordt drooggehouden. Als de nieuwe leidingen zijn aangebracht wordt de
ontgraving aangevuld met zand en wordt bestrating aangebracht. Vaak worden voorafgaand aan (en
soms aansluitend op) de rioleringswerkzaamheden werkzaamheden aan andere kabels en leidingen
(telecom, gas, water, licht) uitgevoerd. Hiervoor is meestal geen bemaling nodig omdat deze kabels
en leidingen kleiner zijn en minder diep liggen.
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De fasering van de bemalingswerkzaamheden in 2020 was als volgt:
1. Vrouw Jannestraat eo:
2. Banierstraat:

3. Vijverhofstraat

3.4

21-01-2020 t/m 25-5-2020
04-06-2020 t/m 23-7-2020
11-6-2020 t/m 16-7-2020
31-8-2020 t/m 15-9-2020
20-10-2020 t/m 19-11-2020
5-11-2020 t/m 19-11-2020

Uitvoering monitoring
De locaties van de peilbuizen zijn weergegeven in bijlage 1. In elke peilbuis wordt de
grondwaterstand elk uur automatisch gemeten. Door verschillende oorzaken kan een sensor
uitvallen, die normaal gesproken binnen enkele weken vervangen wordt. In 2020 was het door de
Covid-19 maatregelen niet mogelijk om sensoren te vervangen op locaties die alleen bereikbaar
waren via particuliere woningen. Een aantal sensoren in binnentuinen is daarom niet vervangen.
Ook zijn er vanwege Covid geen nieuwe peilbuizen in binnentuinen geplaatst waar die nog niet
aanwezig waren.
Tijdens de ontgravingswerkzaamheden wordt de grondwatermonitoring in het gebied tijdelijk
uitgeschakeld. De meetsensors worden uit de peilbuizen gehaald om te voorkomen dat deze dure
apparatuur door de werkzaamheden beschadigd of uit de niet-meer-afgesloten peilbuizen wordt
gestolen. Door werkzaamheden aan andere kabels en leidingen of voor de herinrichting van het
gebied kan het enige tijd duren voordat de straat weer volledig is ingericht en de metingen kunnen
worden hervat. Wel wordt geprobeerd om de peilbuis zelf te sparen, zodat de meetreeks op dezelfde
plek, met het filter op dezelfde diepte, kan worden doorgezet. Omdat op veel locaties wordt
opgehoogd, wordt de peilbuis opgelengd en na het gereedkomen van het straatwerk wordt opnieuw
de hoogte van de bovenkant van de peilbuis (referentieniveau voor het bepalen van de
grondwaterstand) bepaald.

3.5

Neerslag 2020
Voor neerslaggegevens wordt gebruik gemaakt van gegevens van KNMI-station Rotterdam bij
Rotterdam Airport. In bijlage 2 is voor de afgelopen jaren de neerslag per maand gegeven met
daarbij het gemiddelde van de metingen vanaf 1974.
Het jaar 2020 was met 930 mm neerslag natter dan het gemiddeld met 849 mm voor meetstation
Rotterdam, en ook natter dan het landelijk gemiddeld van 785 millimeter. Februari was zeer nat en
ook juni en oktober waren duidelijk natter dan normaal. De voorjaarsmaanden waren droog, vooral
de zeer droge april en mei. Ook november was een droge maand. Dit is goed terug te zien in de
metingen.
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3.6

Analyse monitoringsgegevens en wateroverlast
Bij het analyseren van de gemeten grondwaterstanden wordt bekeken of de metingen in de openbare
ruimte afwijken van het ingestelde drainageniveau. Uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van een
structurele afwijking als meer dan 30% van de metingen, voor een meetperiode van minimaal een
jaar, 15 cm hoger of lager is dan het voorgestelde drainagepeil. Bij een structurele afwijking wordt de
data ook vergeleken met historische grondwaterstanden. Ook wordt uitgezocht of er meldingen zijn
van wateroverlast. Als er sprake is van een structurele afwijking wordt er ongeacht of er klachten zijn,
bij de eigenaren of gebruikers van aanliggende gebouwen proactief geïnventariseerd of er
ongewenste situaties zijn geweest in relatie tot (grond)water. Deze werkwijze is weergegeven in de
flowchart in figuur 3.

Figuur 3: Flowchart analyse van grondwaterstanden
Voor het in beeld krijgen van wateroverlast wordt gecontroleerd of er meldingen gedaan zijn bij de
gemeente. Deze worden centraal geregistreerd. In 2020 zijn er meldingen gedaan, maar deze
betreffen vooral wateroverlast door verstopte straatkolken of rioolaansluitingen. Er zijn geen
meldingen gedaan van wateroverlast door grondwater.
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Monitoringsresultaten 2020
Om de presentatie van de meetresultaten overzichtelijk te houden en niet te veel meetresultaten in
een grafiek te tonen, is de wijk ingedeeld in verschillende gebieden. Hierbij is gekeken naar het aantal
aanwezige peilbuizen en ruimtelijke kenmerken.
Per deelgebied worden in de volgende paragrafen drie grafieken getoond:
A. de gehele meetreeks, zodat een eventuele afwijking in de trend zichtbaar kan worden gemaakt
B. de metingen uit 2020
C. de metingen uit 2020 in openbaar gebied, met twee lijnen: 15 cm boven en onder drainageniveau
Paap Dirck - Meester Marrestraat
In de eerste helft van 2020 is in de Meester Marrestraat het riool vervangen. Peilbuis 103 heeft
daardoor tijdelijk niet gemeten. In mei zijn twee extra peilbuizen P105 en P106 in het trottoir
aangebracht om de eventuele effecten van het opvangen van regenwater in een grove laag in het
wegcunet (Aquaflow) op de grondwaterstand buiten het wegcunet inzichtelijk te maken. In de Paap
Dirckstraat is in de tweede helft van 2020 de riolering vervangen. Peilbuis 101 is daardoor tijdelijk
verwijderd.

Figuur 4A: Monitoringsresultaten in Paap-Dirck- en Meester Marrestraat en tussengelegen tuinen
In figuur 4A is in de gehele meetreeks te zien dat in P103 in de Meester Marrestraat de
grondwaterstand ten opzichte van de eerdere jaren wat lager is geworden. Er lag hier al een relatief
nieuw gemengd riool, waardoor de grondwaterstanden hoger waren dan in de rest van de
Agniesebuurt. Door het aanbrengen van DT-riolering was de verwachting ook dat de
grondwaterstand zou dalen. Gezien de nieuwe panden op betonpalen en de hoge grondwaterstanden
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in de tuinen zal deze daling weinig problemen opleveren. De lage waarden in juni in peilbuis P101 zijn
waarschijnlijk veroorzaakt door bemalingen voor rioolvervanging.
De nieuwe peilbuizen P105 en P106 laten geen ongewenste effecten van het infiltreren van
regenwater in het wegcunet zien, zoals het toestromen van grondwater naar de aanliggende tuinen.
Direct naast de rijbaan (P105) zijn de grondwaterstanden gelijk aan die in de rijbaan (P103). In
hetzelfde trottoir maar wat verder vanaf de rijbaan liggen de gemeten waarden tussen die in de
rijbaan en de binnentuin in. Dit betekent dat het grondwater vanuit de tuin richting het wegcunet
stroomt.

Figuur 4B: Monitoringsresultaten in Paap-Dirck- en Meester Marrestraat en tuinen
In figuur 4C is te zien dat in de grondwaterstanden, ondanks een daling ten opzichte van eerder jaren,
in periodes met neerslag meer dan 15 cm boven het drainageniveau liggen. De meetperiode na de
werkzaamheden is nog relatief kort. Pas bij een langere meetreeks kan de trend bepaald worden.
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Figuur 4C: Monitoringsresultaten in openbaar gebied met lijn 15 cm tov drainageniveau
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Roo-Valk en Teilingerstraat
Vanaf mei 2020 waren er werkzaamheden in de Vrouw Jannestraat en Roo-Valkstraat. De lage
gemeten waarde in 129568-97 is waarschijnlijk veroorzaakt door bemaling. Deze peilbuis is bij
herstraten verloren gegaan en vervangen door geautomatiseerde peilbuis 129568-111. Peilbuis 4 en
5 zijn bij de werkzaamheden tijdelijk verwijderd.
Peilbuis 61 is bijgeplaatst in de tuin tussen de Roo-Valk- en Teilingerstraat.

Figuur 5A en B: Monitoringsresultaten in Roo-Valk- en Teilingerstraat en tussengelegen tuinen
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Peilbuis 129568-111 laat na de rioolvervanging een vlakke meetreeks van NAP -2,6 m zien. Deze
waarden liggen in de lijn van eerdere meetreeks van peilbuis 129568-97. De metingen liggen onder
het drainageniveau van NAP -2,4 m, zoals te zien is in figuur 5C. Dit komt waarschijnlijk doordat de
tijdelijke verbinding met het vuilwaterriool te laag is aangebracht, op een niveau van NAP -2,8 m in
plaats van NAP -2,4 m. Als dit wordt hersteld zullen de grondwaterstanden naar verwachting wat
omhoog gaan.
De nieuwe peilbuis P61 geeft hogere waarden dan peilbuis P6 in dezelfde tuin. De meetreeks van P61
lijkt veel op die in andere binnentuinen (zoals P3 in de Franciscustuin) terwijl de meetreeks in P6 wat
lager is en minder fluctueert. Verschillen kunnen komen door lokale bodemopbouw, lager maaiveld
waardoor er meer water toestroomt en infiltreert, of bij P6 lokaal een betere afstroming naar het
wegcunet of een andere manier van ontwatering zoals bijvoorbeeld een particuliere bemaling.
Overall kan worden geconcludeerd dat de meetreeksen vrijwel ongewijzigd lijken door
werkzaamheden. Om de invloed goed te kunnen bepalen, moet de verbinding op de juiste hoogte
worden aangepast en moet er over een langere periode worden gemeten.

Figuur 5C: Monitoringsresultaten in openbaar gebied met lijn 15 cm tov drainageniveau
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Banierstraat Noord
In het noordelijke deel van de Banierstraat zijn na de zomer de werkzaamheden begonnen.
De metingen in peilbuis 129568-104 zijn vanwege de werkzaamheden gestaakt in oktober. In alle
drie de binnentuinen zijn de peilbuizen eind 2019/begin 2020 uitgevallen en konden ivm Covid-19
niet tijdig vervangen worden. Peilbuis 208 wordt vanaf eind oktober weer gemeten. In de metingen
lijkt de invloed van de bemalingen zichtbaar.

Figuur 6A en B: Monitoringsresultaten in de Banierstraat-noord en aangrenzende tuinen
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De metingen in meetnetbuis 129568-104 liggen vanaf juli rond NAP -2,4 m, ca. 0,1 m hoger dan de
eerdere laagfrequente metingen. Dit komt overeen met het drainagepeil van NAP -2,4 m. Om de
effecten goed zichtbaar te maken zal er nog wat langer gemeten moeten worden als de peilbuizen
weer meetbaar zijn.

Figuur 6C: Monitoringsresultaten in openbaar gebied met lijn 15 cm tov drainageniveau
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Ammersooiseplein
In de eerste helft van 2020 is de riolering in de Vrouw-Jannestraat/Banierstraat ter hoogte van het
plein vervangen. De rioolstrengen op het Ammersooiseplein zelf worden vanaf maart 2021
vervangen. Peilbuis 128568-107 staat in de Vijverhofstraat en is eind 2020 verwijderd voor het
aanbrengen van de riolering daar.

Figuur 7A en B: Monitoringsresultaten rond het Ammersooiseplein e.o. in openbaar gebied
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In zowel peilbuis P202 als P111 is geen stijgende trend zichtbaar als gevolg van de werkzaamheden
in de Vrouw-Jannestraat en Banierstraat. De werkzaamheden nabij peilbuis 129569-105 worden in
2021 uitgevoerd. Er moet hier langer gemeten worden om de effecten zichtbaar te kunnen maken.

Figuur 7C: Monitoringsresultaten in openbaar gebied met lijn 15 cm tov drainageniveau
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Agniesebuurt Noord-Oost
Het noord-oostelijke deel van de Agniesebuurt ligt niet in de invloedssfeer van werkzaamheden die in
2020 zijn uitgevoerd. Er zijn geen veranderingen in trend zichtbaar.

Figuur 8A en B: Monitoringsresultaten Agniesebuurt noord-oostelijk deel
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Agniesebuurt Zuid-Oost
In het zuid-oostelijke deel van de Agniesebuurt zijn vanaf november 2020 werkzaamheden
uitgevoerd in de Vijverhofstraat. Peilbuis 129568-107 is vanwege de werkzaamheden tijdelijk
verwijderd. Het grootste deel van dit gebied ligt niet in de invloedssfeer van deze werkzaamheden.
Er zijn geen veranderingen in trend zichtbaar.

Figuur 9A en B: Monitoringsresultaten Agniesebuurt zuid-oostelijk deel
Datum
18 maart 2020

Bijlage 1: Locaties van de peilbuizen
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Bijlage 2: Neerslaggegevens
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2017

65

68

55

33

32

45

141

86

185

2018

78

34

68

107

54

21

14

72

92

2019

64

69

92

27

46

91

58

56

94

2020

41

137

58

14

8

136

76

67

88

gemiddelde
1974-2020

71

57

61

41

55

69

75

82

85

84

JAAR

95

149

1037

60

26

94

720

104

117

67

885

152

53

101

930

87

85

82

848

Tabel 1: Neerslag per maand, gemeten bij KNMI-station Rotterdam (Rotterdam Airport) [Bron: KNMI]

Datum
18 maart 2020

