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beheersen en hiermee verdereschade te voorkomen, heeft degemeente Dordrecht in2003
opdracht gegeven tot een hydrologisch onderzoek.Dit onderzoek bestond uit een inventarisatieen de vaststelling van de grondwaterbeheersgebieden1, en het opstellen en uitwerken
van grondwaterbeheersmaatregclen per peilgebied2'.
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Aanpak vangrondwateronderlastinDordrecht

Tijdens deuitgebreide inventarisatie van
aanwezigeen benodigde informatie zijn grondwaterbeheersgebieden vastgesteld, waarvia
technische maatregelen de grondwaterstand
mogelijk lokaalzodanigverhoogd kan worden,
dat het funderingshout vande onderzochte
woningblokken (onderzoeksblokken) minimaal0,3meter onder het grondwaterpeil komt.
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In het tweede deel van het onderzoek zijn
de mogelijkheden vooreen grondwaterbeheersmaatregel onderzocht en isvoor de
onderzoeksblokken [blokken bestaande uit
tweeofmeer woningen) waar dit mogelijk
bleek,een concept grondwaterbeheersmaatregelvoorgesteld. Indit deel van het onderzoek
zijn 56gebieden met in totaal 1625woningen
verdeeld over 321onderzoeksblokken bekeken.

Op basisvan verschillende ftmderingsonderzoeken en herstelwerkzaamheden isdoordegemecitte
Dordrecht vastgesteld dar vooreen deel van dewoningen mde 151c eeuwse ring rondhet centrum
sprake isvan wateronderlast. Gedurende ecu deel van hetjnar daalt degrondwaterstand beneden het
niveau van hethoogstejunderinghout, waardoorsomsschimmelaantasting (paalrot) optreed. foor
een deel van diewoningen isfunderingsherste! noodzakelijk; voortie resterendewoningen kan de
paalrot mogelijk vertraagd en/ofvoorkomcii worden door lokaal degrondwaterstand teverhogen.
Het ingenieursbureau Fngro heeft deafgelopen drie jaar cengrootschaliggrondwateronderzoek
uitgevoerd waarbij woningen zijugcselectcerd waar viagrondwaterbehcersmaatregelen hetgrondwater lokaal verhoogd kan worden.
In verband met deeffectiviteit vande
beheersmaatregelen heeft degemeente Dordrecht besloten om dezezodicht mogelijk bij
de funderingen aan teleggen.Daarom is
ervoorgekozen ookinfdtratievoorzieningen op
particulier terrein, aan devoor- of achterzijde
van de woningen te plaatsen.Voor het beoordelen van de haalbaarheid en ontwerp vande
grondwaterbeheersmaatregclen iseen specifiekebeoordelingsmethodick en hydrologisch
model ontwikkeld. Een belangrijke eerste stap
isdaarmeegezet, maar het probleem is nog
niet opgelost.
Eind 2004werd in de 19eeeuwse schil
rondom het historische centrum van Dordrecht het onderzoek afgerond naar de kwaliteit van houten paalfunderingen van ruim
3000particuliere woningen dievóór t945 zijn
gebouwd. Hieruit bleekdat bij ongeveer eenderde van deonderzochte funderingsblokkcn
herstel nodigwas.Degemiddelde kosten daarvan bedragen zo'n 60.000euro perpand. De
funderingsgebreken hebben verschillende oorzaken:teweinig palen, te korte palen en soms
ligt degrondwaterstand gedurende een periodevan hetjaar onder de houten paalkoppen,
wat kan leiden tot paalrot.Met name de
grondwateronderlast kreegveel aandacht.
Uit het funderingsondcrzock bleek verder
dat 22procent van de blokken een 'goede' fundering had en dat 45procent voor monitoring
van scheefstand en/ofgrondwater in aanmerkingkwam.Het laatste om vast te stellen of

Om deuniformiteit van de beoordeling
van deonderzoeksblokken bij dit grootschalig
onderzoek tegaranderen, iseen beoordelingsmethodiek en hydrologisch model opgesteld
waarmee voor elkonderzoeksblok isbepaald of
het instellen van een grondwaterbeheersmaatrcgelnoodzakelijk en/ofhaalbaaris.

daadwerkelijk sprake wasvan aldan niet
periodieke droogstand.
Om meer inzicht te krijgen inde technischemogelijkheden om degrondwaterstand te
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Beslissingsdiagramvoorgrondwambchccrsmaatrcgclcn.

1

<""

"y

basisinformatie

>
openbaar
terrein

f

Toetsing aan
\

ranavoorwaaruen
MPN +0,3te hoog?

2

+

CT '• sgeGWS >MPN+0,3?
1

C'

3

•>

particulier
terrein
tt

y

^

1

^

Ja

>

Maatregel
niet mogelijk

--)

Ja

»

Maatregel
niet nodig

als maa tregelmogelijk e n noodzakelijk

gewenste GWS

+

vaststellen maatrege

+

toetsing maatregel

j>
jiietok

maatregel
nietmogelijk

1r ok
Ontwerp
maatregel

H20

S5

PLATFORM

In deeerstestap isgedetailleerde informatie verzameld van alle woningen waarvan
bekend isdat dezeeen geschatte levensduur
hebben van meer dan 15jaar. Het gaat om
informatie overonder meer historie van de
grondwaterbeheersgebieden, funderingen,
geohydrologie, bodemopbouw, drainage- en
rioleringsstelsels.Deze informatie is met
behulp van een geografisch informatiesysteem
verwerkt,geanalyseerd engepresenteerdop
themakaarten.
In de tweedestap isonderscheid gemaakt
in maatregelen inopenbaar ofparticulier terrein.Voorbeidecategorieën zijn ontwateringscriteria vastgesteld (wegen:wegkruin -1,0m,
voor- en achtertuinen: maaiveld -0,5m).Eén
van debelangrijkste maten in dit onderzoek is
het maatgevende paalkopniveau (MPN).Dit is
het hoogste funderingshout (dus niet alleen de
paalkop,maar inclusiefonder andere het
dwarshout) van een onderzoeksblok en hierdoor dus maatgevend voordat blok. Indien de
vereiste0,3meter grondwaterdekking boven
het funderingshout hoger isdan de ontwateringscriteria voor tuinen en/of wegcunetten,
dan isde conclusie dat degewenste grondwaterstandverhoging niet mogelijk is.Indien
voor funderingen opstaal in de nabijheid van
een onderzoeksblok de grondwaterstand
significant ofboven GHGstijgt, dan iseen
aanvullende stabiliteitsberekening nodig.
In het tweede deel van dezestap isbeoordeeld hoede lagegrondwaterstand zich verhoudt ten opzichte van het MPN+0,3m. Op
basis vandeze analysezalblijken ofeen maatregel noodzakelijk isofdar restricties noodzakelijk zijn voorgrondwatergebruik ofdat
een maatregel moet worden aangelegd waarmeeeen grondwaterdekking kan worden
gerealiseerd van minimaal MPN +0,3m.De
lagegrondwaterstand isvastgesteld op basis
van grondwatermonitoringsgegevens van het
speciaalvoor dit project sterk verdichte peilbuizenmeetnet (maandelijks gemeten sinds
1999] en een neerslagstation van de gemeente
Dordrecht.
Indederde stap isaan de hand van luchtfoto's en themakaatten een selectie gemaakt
van typen grondwaterbeheersmaatregelen die
op de locatie kunnen worden aangelegd. Het
betreft informatie over het type woning,de
ruimte voor deaanleg vaneen maatregel en de
H20

aanwezigheid van drainage en oppervlaktewater. Dezeinformatie isgebruikt voor het
kiezen van plaats en aard van een maatregelop
particulier en/ofopenbaar terrein. Een voorbeeld van een GWBMaan devoorzijde van een
woning is tezien inafbeelding 2.

ondcrzoeksblokken opgesplitst in vier tot zes
zones(wegcunet, voortuin, woning, achtertuin
etc).Afbeelding 3toont een resultaat van het
model.Inde uitdraai isde huidige grondwaterstand voor een drogesituatie en de te verwachten grondwaterstand bij een verhoging
van degrondwaterstand ter plaatse van de
infiltratievoorziening, weergegeven.Tevens
zijn de minimale en gewenste grondwaterstand (MPN +0,3m)weergegeven.Voor het
betreffende blok blijkt volgensdebeoordelingsmethode een maatregel aan de voorzijde
vandewoning voldoende grondwaterdekking
te bieden.

Met een numeriek tweedimensionaal
hydrologisch rekenmodel zijn de grondwaterstandverhogende effecten berekend op grond
waarvan de haalbaarheid van de beheersmaatregelisvastgesteld. Met dit modelzijn de
effecten van een verhoging van de grondwaterstand bij verschillende parameters voor een
stationaire siruatie berekend. Deinvoer voor
het model bestaat uit degrootte van het
invloedsgebied (zonering),de nuttige neerslag",dedoorlatendheid van de bodem4'*en
het grondwaterverhang. Om onderscheid te
kunnen maken tussen de verschillende
gebruiksfuncties van degrond aande voor-en
achterzijde van de onderzoeksblokken zijnde
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Indien blijkt dat een maatregel haalbaar is,
iseen voorlopigontwerp englobale kostenraming voor de realisatie hiervan, opgesteld.

Resultaten
In totaal zijn zeven t y p e n m a a t r e g e l e n
o n t w o r p e n dieafzonderlijk of in c o m b i n a t i e
k u n n e n w o r d e n aangelegd. H e tbetreft vijf

Principeschetsvaneenmaatregel aandevoorzijdevaneen woning. Metstippels15 hetzandpakketaangegeven,meteengrondlijn deklei.deblauwelijngeejt hetmeestvoorkomendepeilvan hetgrondwateraan, de
groenestippellijn deaansluitingenvan denutsbedrijven enderodelijn deinfïIrratieieiding.
De tekening isillustratief, elkesituatiekan anderszijn.
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Voorhet vaststellen van de haalbaarheid
en effectiviteit van grondwaterbeheersmaatregelen (GWBM)iseen beslissingsdiagram
opgezet.Afbeelding 1 toont hiervan een vereenvoudigde versie.Binnen dit beslissingsdiagram zijn drie stappen te onderscheiden:
basisinformatie, toetsingvan de basisinformatieaan randvoorwaarden én de keuzeen het
ontwerp van grondwaterbeheersmaatregelen.
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_ i _ Maatregel niet noodzakelijk (Gws > MPN +0 3 m)
• I Maatregel niet noodzakelijk, monitoring (MPN +0,1 =< Gws < MPN +0,3 m)

evenmin. Hoe invoering van de maatregel
in het kader van deEuropese grondwaterrichtlijn mogelijk is,wordt momenteel
nog onderzocht;
Het onderzoeksgebied is archeologisch
interessant.Er isinformatie over de
St.Elisabethsvloed tevinden. Met archeologenzijn afspraken gemaakt over samenwerkingdie tegen weinig kosten welveel
informatie, maar geen vertraging oplevert;
Maatregelen worden deels uitgevoerd op
particulier gebied. Het beheer zaldus ook
deels in handen van particulieren komen.
Hoedatjuridisch moet worden geregeld, is
nog met duidelijk;
Ook technisch iscapaciteit nodig om het
systeem in te regelen en te beheren;
Dekosten van hetgraafwerk op particulier
terrein neemt degemeente voorzijn rekening, maar deherstelkosten van bijvoorbeeld terrassen en beplantingzijn voor
particulieren. Ondanks dat de kosten van
de maatregel gemiddeld op ruim tien procent van de herstelkosten van de fundering
komen,zal nog veeloverleg met de eigenaren nodigzijn, niet alleen over de kosten,
maar ookover de uitvoeringswijze.

Maatregel ingesteld
• I Maatregel ingesteld, verificatie d m v aanvullend grondonderzoek
! Geen oordeel maatregel i.v.m ontbreken informatie --> aanvullend onderzoek
• i Maatregel niet mogelijk
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Eindresultaten per

grondwattrbchmsgcbicd.

maatregelen op particulier terrein en twee op
deopenbare weg.Alle grondwaterbeheersmaatregelen, met uitzondering van het verhogen van het drainage-instelniveau in deweg,
bestaan uit het plaatsen van een infiltratietransportriool in een grmdkoffer inde wegof
langs de woningen aan de voor-ofachterzijde.
Met dezerioleringsbuis kan water in de bodem
worden geïnfiltreerd. Het water benodigd voor
infiltratie isafkomstig van sloten ofvijvers in
Dordrecht en wordt door middel van één of
meerdere pompen viaeengesloten leiding
naar het infiltratieriool gepompt.
Insommigegevallenzijn aanvullende
maatregelen nodigom wateroverlastofjuist het
wegstromen vanwater tevoorkomen.Deze
maatregelenzijn het plaatsen vaneen klcidam
haaks ophet wegennet,een waterkerend
scherm evenwijdig aandegevelin het wegcunet en/ofindevoor- en achtertuinen ofhet
ophogen vandeachtertuinen. Het eindresultaat
vanhet onderzoek istezien inafbeelding 4.
Conclusie
Het onderzoek voor circa 36procent van de
onderzoeksblokken heeft een conceptontwerp
vooreengrondwaterbeheersmaatregel opgeleverd.Voorongeveer 41procent van de onderzoeksblokken isgeen maatregel noodzakelijk.

Indezegebieden zalde grondwaterstand
nauwkeurig gemonitord moeten worden. Het
conceptontwerp englobale kostenraming voor
de maatregelen zijn de basis voorde gemeente
Dordrecht om het vervolgtraject in te zetten
met onder andere bewoners en aannemers.
Uiteindelijk zalbesloten worden welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden en waarvooreen definitief ontwerp zal worden opgesteld.Dekosten van de
grondwaterbeheermaatrcgelen bedragen
gemiddeld tussen de6.000en 7.000euro,met in
individuele gevallen grote uitschieters naar
beneden en naar boven.

Demaatregelen zijn nu onrworpen en
zoveel mogelijk intern en extern afgestemd om
verder tegaan met overleg met betrokkenen en
het maken van een definitief ontwerp en aanbesteding.Eén belangrijk obstakel rest nog.De
financiering van het één en ander moet komen
uit deverbrede rioolheffing. De behandeling
van een wetsvoorstel voor deverbrede rioolheffing moet duidelijk maken ofhet pakket
van matregelen tegen een bedragvan circa
24europerjaar kan worden omgeslagen over
alleDordtse huishoudens.
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Vervolg
Met het ontwerp van demaatregel isdeze
echter nog lang niet ingevoerd. Een aantal
obstakels isalopgelost, maar andere moeten
nogworden opgelost:
• Plaatselijk kan degrondwatersttomingsrichtingveranderen. Eventueel aanwezige
mobiele verontreinigingen stromen dan
mogelijk richting fundering en woning.
Daarmee isin het bodemsaneringsprogramma rekening gehouden. Ook isgeld
gereserveerd voor eventuele sanering;
• Het gebruikte oppervlaktewater is niet
schoon, het binnenstedelijk grondwater

grondwaterbefieeryebieden.

Pergrondwarcrbeheergcbied is minimaal één raai met
metingen m elkezone uitgevoerd. Verderzijn per/underuigsbiok bodemopbouwgegevens tot tenminste 0,5 meter
fundenngniveau bekend.
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