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I.INLEIDING

Inverbandmet deaanlegvandeCoen-endeIJtunnelonderhetNoordzeekanaalwerdendoorRijkswaterstaatbijTuindorpOostzaaneenaantal
bouwdokkenvoorhetbouwenvandetunnelsectieseneenbouwputvoorde
Coentunnelingericht opdenoordelijke oevervanhetkanaal.Deze werken
wordendoorbronbemalingwatervrijgehouden.Dezebronbemalingenonttrekkengrotehoeveelhedenwateraande zandondergrond,met alsgevolgdatde
potentiaalvanhetgrondwaterhierinaanmerkelijk wordtverlaagd.Daar
bodemzettingenengrondwaterdalingen indeomgevingvandeinuitvoering
zijndewerkenwerdenverwacht,werd

doorRijkswaterstaat eenaantal

waarnemingsfiltersopverschillende afstandenvandebouwputteninde
zandondergrond geplaatst.Ineenlaterstadium werd

nogeenaantalon-

diepebuizen,zogenaamde landbouwbuizengeplaatst.
Voortswerden controle waterpassingen vaneenaantalvastepunten
uitgevoerd teneinde eventuelebodemdalingen tekunnen constateren.

Nahetbeginvandebemalingvandebouwputten,welke plaatsvond
tussen 15december 1961en 1januari 1962werdendoorenigeboerenklachtengeuitoverzodanige bodemdalingenineenstrookgrond terbreedte
van200a300mgelegenlangsdewegvanTuindorp OostzaannaarOostzaan
datdaardoorhetgrasland zelfsindrogeperiodendooreentehogegrondwaterstand ofdoordat zelfswaterophetlandkwam testaan,onbeweidbaar
wasgeworden.
AanhetInstituutvoorCultuurtechniek enWaterhuishoudingwerdverzochtomaandehandvandeverzamelde gegevensnategaanofkanworden
vastgesteld ofdebemalingvandebouwdokkenbijTuindorpOostzaandeoorzaakkan zijnvandegeconstateerde wateroverlast,danweidathiervoor
andere redenenaanwezigkunnenzijn.
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- 2Op 24september1963vond inhetdirectiekantoorvan Rijkswaterstaat
eenbesprekingplaatstussendeheerT.Wolzak,technischhoofdambtenaar
vandeRijkswaterstaat,diebijafwezigheid vanir.H.Engeldezevertegenwoordigde,ir.F.Bontekoe,hoofdingenieurdirecteurvandeCultuurtechnischeDienstvandeprovinciale directieNoord-Holland,ir.P.D.Krijgervan
deze dienst,ir.W.C.Visser,adjunctdirecteurvanhetInstituutvoor Cultuurtechniek enWaterhuishouding teWageningen,deheerW.D.Jagtenberg,
graslanddeskundigevanhetProefstationvoorAkker-enWeidebouw teWageningenenrapporteur.
Tijdensdezebesprekingwerd ondermeerovereengekomendateenafschriftvandebeschikbare grondwaterstands-enhoogtegegevens zospoedig
mogelijk aanhetI.G.W.zouwordentoegezonden.Dmiegegevenswerdenop
7 novemberrespectievelijk 12november 1963ontvangen.
Naafloopvandebespreking werdeenbezoek gebracht aandepercelen
waaromtrentklachtenoverwateroverlastwerdengemeld.Geconstateerdkon
wordendathetgrasland terplaatsevandelandbouwbuizenCL.9en 10inderdaad drasstond,hoewel tijdens deaanhetbezoekvoorafgaande dagen
geenneerslagvanbetekeniswasgevallen.
Hetperceelgafde indrukdatmenhiertemakenhadmeteen tenopzichtevandeomgeving relatieflaaggelegengedeeltemetalsgevolg
daarvaneenaanwateroverlastgrenzende situatie.Dezeindrukwerdbevestigd doorhetveelvoudigvoorkomenvanvlotgras.Eenonderdezeomstandigheid optredende terreinzakking,vannaarlaterzalblijkenmaximaal 8,5
cm,kande situatie zodanigongunstigerdoenwordendatookinperioden
dathetgrasland nogredelijkbruikbaarwas,dit thansnietmeerhetgevalis»Ervarenwerd datdedraagkrachtvandeveengrond dusdanigachteruitwasgegaandatwijgeregeld totoverdeenkelsindegrondwegzakten.
Deboerdeeldenogmede datbijhetopstallenvanhetvee hetpasseren
vanhetgenoemde perceelsgedeelte metgrotemoeilijkheden gepaardging,
omdatdekoeienvoortdurend doorde zodelaagheentraptenentothunbuik
wegzakten.

II.DEMETHODEVANONDERZOEK
Omeendalingvandegrondwaterstand tekunnenvaststellen,diewordt
veroorzaakt dooreenkunstmatige ingreepindebestaande waterhuishoudkundige toestandvaneengebied iseenbepaalde opzetvanhetonderzoek
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noodzakelijk.Deze dienterop te zijngerichtdeklimaatsinvloed,welke
degrondwaterstand medebepaalt teelimineren.Eenaantalgrondwaterstandsbuizen,die regelmatigoverhettebeïnvloedengebiedverspreid
moetenliggen,dient tewordengeplaatst.Indiendebodemisopgebouwd
uitlagenvanverschillende samenstelling,danverdienthetaanbeveling
eenaantal diepewaarnemingsfiltersteplaatsen,diehetfilterhebben
indezelfde laagalswaaruit dewateronttrekking tenbehoevevaneenbemalingvoorbijvoorbeeld eenbouwputplaatsvindt.Voortsdientmen tezorgenvooreenofmeerdere grondwaterstandsbuizen,meteventueel bovendien
eenwaarnemingsfilterindegoed doorlatende ondergrond opeenpuntop
grote afstandvanhet tebemalenobject,waardeinvloedvandezebemalingverwaarloosbaarkleinkanwordengeacht.Ingevalvan eenfluctuerend
peilvanopenwaterdienenookhierinpeilschalen tewordeningericht.
Dewaarnemingenvandegrondwaterbuizen,vandediepe filtersende
peilschalendienengeruime tijdvoordatdeingreep,i.e.debemalingvan
debouwputeenaanvangneemt,tebeginnen.Dezewaarnemingsreeks dient
zomogelijkeenwinter-eneen zomerperiode teomvatten.Hierdoorwordtde
bestaande hydrologische situatiebinnenhetgebied vastgelegd.

Nadatnahetinwerkingtredenvandebemalingeenzekereevenwichtstoestand isingetreden,kanopdevolgende wijzewordennagegaanofhet
grondwatervlakeendalingheeftondergaanenhoegrootdezeisgeweest.
Vandemeetgegevensuit devoorperiode wordenwaterstandsbetrekkingslijnengeconstrueerd vooriederwaarnemingspuntbinnenhetbeïnvloede gebied
meteenverwaarnemingspunt,waardeinvloedvandebemalingdusverwaarloosbaarkleinis» zogenaamde fluctuatie diagrammen.Waarnodigkanvoor
hetverrepunthetpeilvanopenwaterindeplaats treden,indienblijkt
datdegrondwaterstand hierdoorinhoofdzaakwordtbeheerst.
Wilmenopeenbepaald tijdstipdedalingvanhetgrondwatervlak
ofvandepotentiaalvanhetdiepe grondwaterkennen,danwordtmetbehulpvandewaarneminginde"verre"buisenhetfluctuatie diagramvoor
iederwaarnemingspunt degrondwaterstand ofpotentiaal gereconstrueerd
voorhetgevaldebemalingnietaanwezigzouzijngeweest.Hetverschil
tussendewerkelijkgemetengrondwaterstand,respectievelijk potentiaal
endegereconstrueerdewaardengeeftdan degevraagde daling tenopzichte
vaneenongestoorde toestand.
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-4Wordennaastdegrondwaterstandsdalingen,bodemdalingen alsgevolg
vaninklinkingof zettingenvanbepaalde grondlagennietuitgeslotengeacht,dandienteennetvanpunten tewordeningericht,die alszakbakens
kunnendienenenwaarvandehoogteliggingwordtbepaald door aanmeting
aaneenvastpunt,waarvan zekerisdatditgeenveranderingkanondergaan.Waterpassingenvóórhetbeginvandebemalingencontrole metingen
opgeregelde tijdstippennahetinwerkingstellen dienentegeschiedenal
ofnietgecombineerd metbeschrijvingenvanreedsaanwezige enlatergeconstateerde beschadiging (scheuren,breukenendergelijke)vangebouwen
enkunstwerken.

III.DEBESCHIKBAREGEGEVENSVANHETCOENTTJNNEL-PROJECT
Debruikbaarheid vandegegevens,welkeRijkswaterstaat aanhetInstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishouding terbeschikkingstelde,
voorhetbeoordelenvande juistheidvandeveronderstelling datdebemalingvandebouwdokken alsoorzaakmoetwordenaangewezenvoordegeconstateerde wateroverlast,dient tegeschieden aandehandvandeindevorigeparagraafvermelde eisen-

1.Hetbodemprofiel
Uitgegevensontleend aandegeologischekaartenbijmondelingeinformatieverkregenvanRijkswaterstaatkanhetbodemprofiel indepolder
Oostzaanalsvolgt zeerglobaalwordengeschematiseerd*
1,20m tot 5,00m-N.A.P.,veen
5,00m tot 7,00 m-N.A.P«,klei
7,00m tot 17,00m-N.A.P.,eengelaagd pakketvan sterk zandigeklei
en sterk slibhoudend zand,afgedektdoor
eenkleilaag
17,00m-N.A.P.endieper,

goed doorlatend zand

TerplaatsevandebouwputtenenbijTuindorpOostzaan»
2,50m tot 3,50m-N.A-P.,veen
3,50m tot 5>00m-N.A-P.,kleienveen
5,00 m tot 13»00m-N.A.P.,sterk slibhoudend zand
13,00m tot 14,00m -N.A.P.,klei
14,00m -N.A-P.endieper,
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2.Grondwaterbuizen
Intotaalwerden geplaatst 17ondiepe landbouwhuizen,waarvande
buizen Cid totenmet5» 16en 17indeHoorderIJpolderendenummers
CL*6totenmet 15indepolderOostzaan.Hiervan staandebuizenCL.6
totenmet 12ineenraai tussendeOostzaner Zeedijk endewegTuindorpOostzaannaarOostzaan,terwijl debuizen 13,14en15zijngelegenineenraaitussendeOostzaner ZeedijkendewegvanOostzaannaar
Zaandam.Bijlage 1geefteen schematischoverzichtvanhetgebied.
Tijdens devoorperiode zijnvandebuizenindepolderOostzaan
slechts tweewaarnemingen beschikbaar.Hierdoorwordtdeongestoorde
situatie inhetgebied onvoldoende gekarakteriseerd.Indenaperiode
werdendebuizen onregelmatigwaargenomen,hetgeendeelsmoetworden
geweten aaninundaties,deelsaanhetonvindbaar zijnvansommige buizen,terwijlherstellingen aaninongerede geraaktebuizen onvoldoende
snelwerdenuitgevoerd.Bijlage 2geefteenoverzichtvandebeschikbaregegevens»

3.Je diepewaarnemingsfilters«
Aanwezigwaren tweehoofdraaienmet diepewaarnemingsfilters,
waarvanCAS»2-6inoostelijke richtingenCDS.1-6inwestelijke en
noordwestelijke richting gerekend vanafdebouwdokken (ziebijlage 1),
DewaarnemingspuntenCFSenCFB.1-J-en 2liggeninTuindorp Oostzaan
enCES»4langsdewegvandezeplaatsnaarOostzaan.DebuizenCAS,
CBS,CESenCFShebbenhet filterinde zandondergrond opeendiepte
van 19a20m-N.A.P.,debuizen CFBopeendieptevan 10tot 11m
benedenN.A.P.
Waamemingsgegevensvandefiltersvandewaarnemingspunten
CAS,CDS,enCESzijnaanwezigvanaf 17april 1961 tot1oktober1963»
dochvandefilters CFS.1-§-en2slechtsvanaf 27maart 1962,envan
CFB.I-g-en2vanaf 28augustus 1962.Vangegevensvandezelaatstgenoemde waarnemingsfiltersisderhalveverdergeengebruikgemaakt.
Daardegegevensvandefilters CAS,CDSenCES.4wordt deongestoorde toestandgoedvastgelegd.Evenwel liggenaldezewaarnemingspuntennogbinnendeinvloedssfeervandebemaling.Eenvoldoende ver
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vanhetbemalingscentrumgelegenwaarnemingspuntontbreektdus.

4°Dehoogtegegevensvancontrolepunten
Opdeverstrekte kaart stonden69puntenvermeld,waaraan controle
waterpassingen werdenverricht.
Deeerste waterpassing vond echternietvoorallepuntenplaats
vóórdecember 1961.Eenoverzichtvandewaterpassingen geefttabel1.
Tabel1

Overzichtvandehoogtepuntenencontrole waterpassingen

Waterpassingsdata
Locatie

Aantal
1e

2e

3e

4e

5e

Tuindorp Oostzaan
CFS.1-§-,CFS.2,CAS

3
12
8

F 1 t o t en met 12
T 1 t o t en met

8

7/«63

8/'63

9/'63

10/«63

7/«63

8/»63

9/'63

10/'63

7/'63

8/'63

9/'63

10/'63

Oostzaner Zeedijk
A 1 t o t en met 27

27

12/'61

1/11•63

Oostzaan
Bruggenengebouwen
K 1tot5
CL.6.tot10
LZB.7tot10
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5
5
5
4

5/'62

10/«63

-

10/'63
8/'61
7/'63

7/f63 20/9'63 10/10'6323/10'63
20/9'63 10/10*6323/10'63

IV.LEGRONDWATERSTANDENM DE-DALINGINHETGEBIED
De"bemalingvandebouwputten geschiedt,naarvolgtuitvanRijkswaterstaatverkregen inlichtingen,intweehorizonten.Deondiepebemalingheeftdepompfiltersindeslibhoudende zandlaagtussen5men13m
-N.A.P.;hiermee corresponderendewaarnemingsfilters CFBgelegenin
TuindorpOostzaan-Dediepe bemalingmetpompfiltersindezandlaagmet
alstop14m-N.A.P.;hiermee corresponderendewaarnemingsfiltersGAS,
CDS,CESenCES-

1.Depotentiaal dalingvanhetdiepe grondwater
Wegenshetontbrekenvaneenvervandebouwputtengelegenendus
onbeïnvloed waarnemingspuntkondeinhoofdstukIIgeschetstemethodeter
vaststellingvanpotentiaalverlagingnietwordentoegepast.Hetbleek,
dat zoweldewaarnemingsfiltersCAS.6alsCDS.6,dieoprespectievelijk
255Omen3300mvandebouwputten zijngelegennogonderinvloedvande
bemaling staan.Ditblijktookuitbijlage 3*
Indezefiguurwerdendewaarnemingenopgelijk tijdstipverricht
indefilters CAS.6enCDS.6uitgezet tegendievanCES.4welkpuntop
circa1700mvandebouwputtenisgelegen.Degemiddelde potentiaalvan
hetdiepegrondwaterbijdezefilterswerd berekend overdewaarnemingsperiode 27april 1961tot15cbcember1961en3januari 1962tot1oktober 1963» waaruitdegemiddelde dalingvolgde.Indefiguurvanbijlage3
werdendeze gegevensingetekend enintabel2samengevat.
Tabe12

Potentiaaldalinginenige diepewaarnemingsfilters

_.
.
Waarnemmgstliter

Gem.potentiaaloverdeperiode
7/4-»
6I-15/I6-'6l l/3-'62-l/lO-«63
2
m-N.A.P.
m-N.A.P.

_,,.
Dallng

*

CAS-6

2,67

3,15

0,48

CDS.6

2,29

2,60

0,31

CES.4

2,28

3,88

1,60

De h e l l i n g s t a n g e n s van de b e t r e k k i n g s l i j n e n van b i j l a g e 3 bedroeg
vóór het inwerkingtreden van de bemaling 1,05 r e s p e c t i e v e l i j k 1,08 voor
de f i l t e r s CAS.6/GES.4 r e s p e c t i e v e l i j k CDS.6/CES.4 en t i j d e n s de bemal i n g s p e r i o d e 0,58 r e s p e c t i e v e l i j k 0,55« Zouden de waarnemingspunten CAS-6
en CDS.6 b u i t e n de i n v l o e d s s f e e r van de b e m a l i n g s i n s t a l l a t i e van de bouw192/1263/20/7
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puttenhebbengelegen,dan zoudendebeide linkerlijnenvandefiguur
evenwijdigaanzichzelf zijnverschovenovereenafstand overeenkomende
metdegemiddelde potentiaalvexlagingvanhetdiepegrondwater ter
plaatsevanCES.4» namelijk 1,60m.

Aangezieneenverendusonbeïnvloed waarnemingspunt dusnietbeschikbaarwas,werd depotentiaalverlagingvanhetdiepegrondwaterter
plaatsevandeoverigewaarnemingspuntenbepaald doorhetverschil tenementussendewaarnemingenop 15decsnber 1961en3januari1962, 30juni
1961en 28juni 1962respectievelijk 28juni 1963«Dezeverschillenwerdeninbijlage 4uitgezet tegende afstand totdebouwdokken,waarnaeen
gemiddelde lijndoordepuntenwerd getrokken.HetbleekdatdoordealdusverkregenpuntenvoordewaarnemingsfiltersCDS«1-5eenandere lijn
moestwordengetrokken,waarvanhetverloop weesopeenafstandsverkortingvancirca500mvergelekenmetdegegevensvoorhet-"-erschiltussen
15decembe-r1961en 3januari 1962=Vermoedelijk isnalaatstgenoemdedatumdebemalingvan debouwputvoordeCoentunnel inbedrijfgesteld.
Opgrondvandegemiddelde lijnenvanbijlage 4werdende afstanden
afgelezen,waarbijpotentiaalverschillen tussende situatiesop 30juni
1961en28 juni 1963tergrootte van0,5, 1,2,3,4,5,6en7meter
zichvoordeden.Opbijlage 1werden deopdezewijze verkregen lijnenvan
gelijke potentiaal dalingen ingetekend.

Hetbleekdatop circa 1900m afstandvandebouwdokkenterplaatse
vanhetpuntwaar zichmoeilijkhedenvoordoeninverbandmetvermeende
terreindalingen,depotentiaalverlagingvanhetdiepegrondwater circa
1,10mbedraagt.Opdemogelijke gevolgenhiervan zalnognaderworden
teruggekomen.

2.De dalingvanhetfreatischvlak
Ookinditgevaldoet zichde complicatievoordatgeen zogenaamde
"verre"1vergelijkingsbuisaanwezigis.Bovendienontbrekenwaarnemingsgegevensindeperiode 27april 1961 tot15december 1961vrijwelgeheel.
Hetvaststellenvaneengrondwaterstandsdaling zowelopdegebruikelijke
manieralsmet demethode vanverschillen ingrondwaterstand tussencorresponderende datavoorennahetbeginvandebemalingwasdusnietmogelijk.
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Opbijlage 5staaneenaantalfluctuatie diagrammenweergegevenvoor
debuizen CL.6-10metCL.14alsvergelijkingsbuis.Hetwarebetergeweest
CL.15tenemen,dochhiervanwarenintotaal slechtseendrietalwaarnemingenbeschikbaar.Uitbijlage 1kanwordenafgelezen,datdepotentiaal
verlagingvanhetdiepe grondwater injuni 1963terplaatsevanCL0I4
circa0,70mbedroeg;derhalve 0,4mminderdanbijCL.10.Wanneerzichop
beideplekkendezelfde omstandigheden zoudenvoordoen,dan zouditbetekenendat terplaatsevanCL.14dedalingvandegrondwaterstand kleiner
zouzijndanbijCL.10.
Hetfluctuatie diagramvanCL.10enCL.14laat ziendatdeenigegemeenschappelijkewaarnemingvóór 15december1961 redelijk goedbijde
gemiddelde lijnpastdiedoordeoverige puntenwerd getrokken.Uiteen
dergelijke vergelijkingvoordebuizenCL.6,7> 9en 10zouvolgendat
dedalingdaargemiddeld 19,13» 10en-3cmgroter zouzijngeweestdan
bijCL.14» waarbijdusgeenrekening isgehoudenmetde geconstateerde
relatiefkleine bodemdalingen,dieoverigens terplaatsevanCL.14onbekend zijn.Eendergelijke conclusie steunende opeenenkelgegevenstaat,
gezienbovendiende spreidingvande overigepuntenomdegemiddelde lijn,
echterwelbijzonder zwak.

HetpolderpeilvandepolderOostzaanbewoog zichtijdensdewaarnemingsperiode tussen 1,33men 1,39m-N.A.P*enkandusalsconstant
wordenbeschouwd.Indefigurenvanbijlage 5werd ditpeilingetekend.
Hierbijblijkt datdegrondwaterstand inde zomerbenedenhetpolderpeil
zaktenerdusinfiltratie plaatsvindt.Tijdensdewinterperiode in1962
en 1963stondhetlandonderwaterenwerden geen metingenverricht,zodatde"grondwaterstand"gelijkpolderpeilkonwordengenomen.

Hetmaaiveld terplaatsevandebuizen CL.6totenmet 10ligtop
circa1,47m-N.A.P.UitdeCOLN-gegevensblijkt datdegrondwaterstandenindewinter zichbewegentussen 1,47men 1,67m -N.A.P.(0-0,20m
benedenmaaiveld)eninde zomer tussen 1,87men2,17m-N.A.P.
(0,40-0,70m-maaiveld).Deze gegevensvergelekenmet detijdensdebemalingsperiode gemeten standen (diepste stand circa 1,69m-N.A.P.)in
debuizen CL.6-10gevennietdeindruk datzicheenverlagingvandegrondwaterstand sindsdeinwerkingtredingvandebronbemalingen indebouwputtenheeftvoorgedaan.

192/1263/20/9

-10-

V.DEBODEMDALINGEN

Intabel 1staandedatavermeld waaropdeverschillende controle
hoogtepuntenwerdengewaterpast.Indefiguurvanbijlage 1werdende
verschilleninmmhoogteligging tussendeeerste endelaatstverrichte
controle waterpassing vermeld.Wanneerde lijnvangelijke terreindaling
van 10mmwordtgetrokken danomgrenstdeze eenstrookgrond terbreedte
vancirca500m.Deze strook looptvanTuindorpOostzaaninnoordnoordoostelijke richtingengeeftbijhetpuntCL.10degrootstbekende terreindalingte zien.Merkwaardig isdatbijdepuntenCL.6en7terreinstijgingenvan 38respectievelijk 18mmwerdengemeten.Depuntenwelke
langsdeOostzanerEeedijk zijngelegenvlakbijCL.6vermeldenechter
eendalingvan8a9nun.Deze terreinstijgingenzullenechterwegenshun
geringe importantie verderonbesprokenblijven.
Voordepunten CL.6-10ende laterbijgeplaatste 1KB.7-10volgenin
tabel3meergedetailleerdegegevens»
Tabel 3

TerreindalingeninmmbijdepuntenCL.6-10enKB.7-10

Geconstateerdedaling
1/8-f61

0

CL.6

7
8
9
10
LZB.7

8
9
10

0
0
0
0

(o)
(o)
(o)
(o)

10/7-'63
-55
-12
9
37
86

inmmop*

20/9-'63

10/10-'63

23/lO-'63

-

-37
-16

-38

-1.4
.4
48

.4
42

-

5
38
80

0 ( 9)

-10 (-22)
-3(6)

-14 (-26)
-8(1)

-14 (-26)
-10(-1)

0 (37)
0 (86)

4 (41)
33(119)

-5(32)
18(104)

-.7(30)

0 (-12)

N.B.DebijdeLZB-punten tussenhaakjesvermelde gegevens zijndemet
behulpvandeCL-gegevensherleide waardenvoorde terreinbeweging
sindsaugustus1961.
Aannemende datdemetingenfoutloos zijndanzouhet terreinonder
invloed vandegrondwaterstand voortdurend inbeweging zijn.Eenwatgrotere zakkinginde zomer,gevolgd dooreenkleine stijging indewinter.
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79

19 (105)

111)95controlepuntenlangsdewegnaarOostzaanbevinden zichbijbruggenengebouwen.Dooreenstevigerfundering (palen!)vertonendezegeen
ofslechtseengeringe zakking.
Wanneerwordt aangenomen,dat degrondwaterstand nietofnauwelijks
doordebemalingwerdbeïnvloed, zodatdusvaninklinkingvandeveenlaag
geen sprakeis,danlijkthetwaarschijnlijk datdeoorzakenvoordeterreindalingenmoetenwordengezochtindediepe ondergrond,endatdeze
verband houdenmet depotentiaal verlagingvanhetdiepegrondwater.
Grondwaterstand inde zomer 1961 circa

1,60m-N.A«P#

Stijghoogte diepgrondwaterinde zomer I96I circa2,40m-N.Â.P.
Verschil0,80m
Erwasdusindeongestoorde toestand eenpotentiaalverschilvan
circa0,80 mverticaalnaarbenedengericht.Indemaand juni 1963bedroeg
deverlagingvandepotentiaalvanhetdiepegrondwatervolgensdefiguur
vanbijlage 1circa 1,90 bijCL.6tot 1,10mbijCL.10.Ditkomtdusneer
opeentoenamevandebelastingvande opde zandondergrondliggendeondoorlatende (klei)laagmet0,19 -0,11 kg/cm .

Klei,sterk slibhoudend zandenveenbehoren totde samendrukbare
gronden.Onderinvloedvaneenbelastingvertonen zedeneiging totzettingen.Voorwaarde isechterdatwatermoetwordenafgegeven.Bijondoorlatendekleilagen isdezewaterafgiftenietmogelijk ofgeschiedtuiterst
langzaam«.Bekend isdatdewaterspanningsverhoging indergelijke lagen
tengevolgevaneentoenamevandebelastingnaeenlangereeksvanjaren
nogslechtsweinigisafgenomen.Waarduseenondoorlatende kleilaagin
hetgebied rond debouwputtenvoorkomt zullende terreinzakkingenonbetekenend zijn» Waarechterdezekleilaagverdwenenisenwerd vervangen
doorandermateriaalmeteen zekere,evenweltochaltijdnogkleine doorlatendheid,danontstaatdaardemogelijkheid vanwaterverliesonderinvloed vanhetsterk toegenomengeconstateerde potentiaalverschil tussen
hetondiepe endiepe grondwater.Degrenslagenvanhet sterk slibhoudende zand zulleneenvanondernaarboven toevoortschrijdende zettingvertonen,zichuitende ineenterreinzakking.Deeerdergenoemde strook ter
breedte vancirca500mvanbijlage 1zouzulkeenmetandermateriaal
opgevulde oudekreekkunnen zijn,waarin zichzettingeninde ondergrond
hebbenvoorgedaan.Deomstandigheden voorhetoptredenvan zettingen
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binnen deze strook zoudendusbijdepuntenGL.9en 10gunstiger zijndan
inhetoverige deeldaarvan,waarmaximaal 3omwerdgevonden.
Hetpotentiaalverschilvan80cmindeongestoorde toestand biedt
tevenseenverklaringvoorhetfeit,waarom deplekbijCL.9en 10vroegerookreedsals"natter"dandeomgevingbekend stond.De ondergrond
verkeerde nogsteedsindehydrodynamische periode,datwil zeggendatin
deze diepegrondlagen het seculaire aettingsprocesnogsteedsvoortgang
vond,wellicht sindsdeinpolderingvandeNoorderIJpoldervele jaren
geleden» Daarde zettingmetdelogarithme vande tijd samenhangtzal
dezedirectnade toenamevandebelasting (hiervanhetpotentiaalverschil)groot zijn,dochgeleidelijk steedskleinerworden.Degeconstateerde terreindalingvormtdusheteerste stadiumvanhetsteilverlopendedeelvandetijdzakkingscurve,terwijlhetgebied zichvóórdebemalinginhetvrijwel horizontaalverlopende deelbevond.

De slechte doorlatendheid vanhetgrondpakket tussendegoed doorlatende ondergrond enhetmaaiveld verklaartvoortswaarom geengrondwaterstandsdalingenvanbetekenis zijngeconstateerd indeomgevingvan
delandbouwbuizen.

71. SAMENVATTINGEN CONCLUSIES
Uithetvoorgaandekunnendevolgende conclusieswordengeformuleerd»
1.Devoordebouwputtennoodzakelijkebronbemalingenhebben totop
eenafstandvan3000à 3500mvanafdezewerkobjectenduidelijk
constateerbare potentiaalverlagingeninhet diepegrondwaterveroorzaakt.Op circa3000mbedraagt dezeverlagingnog circa0,5 m.
2.Wegenshetontbrekenvaneenonbeïnvloede vervandebemalingscentragelegenwaarnemingsfiltermoestbijdevaststellingvandeverlagingworden gebruikgemaaktvanverschillen tussendemeetgegevens
inovereenkomstigemaandenvande jaren 1961,1962en 1963«Klimaatsinvloeden zijnopdezewijze echternietteelimineren.
3«Metingenvandegrondwaterstand inlandbouwbuizenzijninonvoldoendemateverricht,vooralindeperiode vóórdebemaling.Eenopgroteafstandvan debemalingscentragelegenvergelijkingsbuis ontbreekt.Om deze redenenkongeenzekerheid wordenverkregenomtrent
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grondwaterstandsdaling tenopzichtevanhetmaaiveld isopgetreden.
Opgrondvangemetengrondwaterstanden inhetge"bied,diegoedovereenkomenmetdegegevensvan deCOLN,wordthetwaarschijnlijkgeachtdat zichgeendalingvanbetekenisheeftvoorgedaan.
4«Degeconstateerde bodemdalingen lijken zichte concentreren ineen
vanuit Tuindorp Oostzaaninnoordnoordoostelijke richtinglopende
5OOmbrede strook.Deze zoueenmetvoor zettinggevoeligmateriaal
opgevulde oudekreekbeddingkunnen zijn.Tengevolge vandepotentiaalverlaging zaleenuitdergelijkmateriaal samengestelde laag
zettingengaanvertonen.De slechte doorlatendheid vande zich
directonderhetveenbevindende grondlaagvoorkomteengrondwaterstandsdaling.
Inklinkingvandeoppervlakkige veenlaagwordt,hoewelnietuitgesloten,derhalve nietwaarschijnlijkgeacht.
5.Hoewelhieromtrent geen absolute zekerheidkonwordenverkregen,
lijkteenoorzakelijk verband tussen dedoordebemalingveroorzaaktepotentiaalverlagingvanhetdiepegrondwaterendegeconstateerde bodemdalingenaanweinigtwijfelonderhevig.Eenbodemdalingvan8à9cmbijeenmaaiveldhoogte van circa1f47m -en
eenpolderpeilvan 1,35m -N.A.P.heeftvoorveengrondenernstige
consequenties tenaanzienvan deontwateringsdiepte endedraagkrachtvan degrond.Aangezienbodemzettingen inderegelvoorcirca JO'/oalspermanentmoetenwordenbeschouwd, zullendegevolgen
daarvanookalsblijvend dienentewordenaangemerkt.
6.Nudeoorspronkelijke toestand inhetgebied doordebemalingvan
debouwputten isverstoordkan doorbijplaatsingvandiepe filters
enlandbouwbuizenzoweldichtbijalsopgrote afstand vandebouwputtengeenreconstructievandeongestoorde toestandmeerplaatsvinden.Wel zouinde toekomsteenwatmeergedetailleerd besLdvan
depotentiaalverlagingvanhetdiepegrondwaterkunnenwordenverkregenopdewijze alsbeschreven.
7»Alsaanvullend onderzoek zoukunnenwordenoverwogendoorboringen
de omvangvandeveronderstelde strookvanmaaiveldsverlagingen te
begrenzen.Het stekenvanongeroerdemonsters,danwelhetuitvoerenvandiepsonderingenzouhiervoornodig zijn.
Wageningen,december1963«
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