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vlaktewaterregimc (AGOR)op testellen.AGOR
staat voorde toestand van de (grond)waterhuishouding zoalsdie in werkelijkheid is. Zijn
AGORen OGORgoed in beeld,dan kunnen de
knelpunten in het watersysteem, zoals grondwateroverlast, afgeleid worden.
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Technischeuitwerkingvaneen
GGORvoorstedelijkgebied

Deverbetering bij het onderdeel OGOR is
dat eengedifferentieerde norm per grondgebruiksfunctic wordt toegepast.Wegaan na of
dit zinvol isen hoedit vorm gegeven kan
worden. Bij het onderdeelAGORis onderzocht
opwelke wijze het actuele grondwaterregime
het best in beeld gebracht kan worden.

TEUN WENDT, GRONTMIJ

Amersfoort

RONALD DUBBELDAM, GRONTMIJ

Het opstellen van het OGORenAGORis
uitgewerkt vooreen stedelijk gebied waarvan
bekend iswaargrondwateroverlast optreedt.
Zokangetoetst wotden ofde methode voldoende nauwkeurig is.Alsproefgebied zijn de
woonwijk Soesterkwartier en industriegebied
Issclt inAmersfoort gekozen.In dezewijken
treden opdiverselocaties grondwateroverlast
op6'.In afbeelding 1 isaangegeven in welke
delen van dewijken grondwateroverlast is
gemeld bij degemeente. Het betreft hier vooralwater in kruipruimten.

IAN VAN 'T KLOOSTER, GEMEENTE AMERSFOORT

Door Grontmij isecu GGOR-methode ontwikkeld voorstedehjk^ebied, waarmee zowel deactuele
als deoptimalegrondwaterstanden beter in beeld kunnen worden^ebracht. Hiermee kunnen voorspellingen wordengedaan over[toekomstirjej^rondwateroverlast enovereffecten van te nemen
maatregelen. Deze methode isdaarmee tevens bruikbaar bij de uitvoering van dewatertoets door
gemeenten enwaterbeheerders.
In 2002isdoorSTOWAhet Waternoodinstrument gelanceerd. Metdit instrument wordt
handen en voetengegeven aan het opstellen
van het gewenstegrond- en oppervlaktewaterregime (GGOR).Vooral voor landbouw en terrestrische natuur kunnen hiermee de knelpunten in beeld worden gebracht. In het
Waternoodinsttument isook ruimte gereserveerd voor de functie stedelijk gebied. Momenteel isdit onderdeel niet meer dan een eenvoudige beslisregel: in stedelijk gebied isereen
knelpunt alsdegemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) hoger isdan 0,6m-mv.Als
deGHG lager isdan 0,8m-mv, isergeen knelpunt. Deze beslisregel isechter onvoldoende
om adequaat knelpunten in het stedelijk
waterbeheer in kaatt te brengen.

welkegrondwaterstanden lokaal kunnen
optreden en ofhierbij problemen te verwachten zijn.
Het doel hiervan isom verdere invulling te
geven aan stedelijk water in deWaternoodsystematiek. Ondanks de complexiteit van het
onderwerp zou ditgeen belemmering hoeven
tevormen voor verdere uitwerking.
In dit artikel presenteren weeen verbeterde methode om voorstedelijk gebied het optimalegrond- en oppervlaktewaterregimc
(OGOR,de ideale toestand qua grondwaterhuishouding) en het actuelegrond- en opper-

Dewijken liggen opdeovergang van de
'hoge'Amersfoortse Bergnaar delage Eempolders.In het lage noordelijke deelbevindt de
grondwaterstand zichdicht onder maaiveld.
Vooral daar treedt grondwateroverlast op.
Voordit proefgebied zijn vier knclpuntbcrekeningen uitgevoerd. Daarbij isgevarieerd
met dewijze van opstellen van het OGORen
AGOR.In tabel 1 isaangegeven welke betekeningen zijn uitgevoerd. Het waarom van deze
berekeningen wordt daarna uitgelegd.

OverzichtwijkenSoesterkwartierenDeIsseltenmeldingenvangrondwateroverlast.

Hoewel aldiverse initiatieven zijn genomen, heeft dit er tot nu toe niet toegeleid dat
dit onderdeel verder isuitgewerkt. Wellicht
komt dit door dejuridische en technische
complexiteit van het onderwerp.Uit het CIWrapport 'Samen leven metgrondwater' en het
CAWSW-advies'Zicht opgrondwater' blijkt
dat nogsteeds veelonduidelijkheid bestaat
over de verantwoordelijkheden ten aanzien
van grondwateroverlast.
Detechnische kant isechtet niet minder
complex.Niet alleen de heterogeniteit in stedelijk gebied qua ontwatering en bodemopbouw, maar ook het lageschaalniveau waatop
zich problemen voordoen,zijn hieraan debet.
Grondwateroverlast treedt vaak op perceelsniveau open wordt ook op perceelsniveau als
knelpunt ervaren. Daarom moet een methodiek opzeergedetailleerdeschaal aangeven
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OGOR
De(grond)watcrhuishouding in een stedelijk gebied isoptimaal alsde grondwaterstand
in dewinter en voorjaar niet tehoog is.Een te
hoge stand leidt immers tot water inde kruipruimtes en vloeren die verschimmelen ofverrotten. Het leidt tot schadeaan infrastructuur
door opvriezen, tot tenatte sportvelden en parken. Bijte lagegrondwaterstanden ('grondwateronderlast') kunnen houten paalkoppen verrotten, parken verdrogen en gebouwen
verzakken.

het OGOR isgesteld dat de minimale ontwateringsdiepte niet meer dan éénmaal perjaar
gedurende één dag overschreden mag worden.
DeGHG isdan dus geen geschikte parameter
voor hetAGOR.
Eenbetere benadering isom uitde langjarigemeetreeksdestand afteleiden die gemiddeld één keerperjaar wordt overschreden.Deze
stand noemen wehier deT= 1 grondwater-

A/b. 2:

SchematischeweergaveAGOR's.

In het proefgebied hebben de klachten
vooral temaken met te hoge grondwaterstanden. Wat tehoog is,isper functie verschillend. Het OGORbestaat daarom uit een minimale ontwateringsdiepte per functie. Op basis
van praktijkervaring en literatuuronderzoek is
tabel 2opgesteld.

Peilbuis 1

Maaiveld
Geïnterpoleerdestand
Modelberekening
Combinatiemeting+
model

Denormen voor bebouwing zijn afhankelijk van het voorkomen van houten palen,
kruipruimtes en kelders.Inde beschouwde
wijken komen geen houten palen vooren is
niet kruipruimteloos gebouwd. Daarom wordt
voor allebebouwing uitgegaan vande meest
voorkomende vorm:bebouwing met kruipruimtes.
Bijde minimale ontwateringsdiepte hoort
een overschrijdingsfrequentie. Deze frequentie
geeft aan hoevaak en gedurende hoeveel aaneengesloten dagen de minimale ontwateringsdiepte overschreden mag worden voorer sprakeisvan overlast.In de literatuur worden
hiervoor verschillende waarden gegeven.Deze
zijn weergegeven in tabel3.
Overdetoetepassen overschrijdingsfrequentie bestaat geen consensus.Ook in de
geraadpleegde literatuur isgeen onderbouwing van degehanteerde waarden opgenomen.
Voordezestudie iseenarbitraire keuze
gemaakt en wordt uitgegaan van een overschrijdingsfrequentie vangemiddeld éénmaal
perjaar gedurende één dag.
AGOR
HetAGORishet actuelegrond- en oppervlaktewaterregime. HetAGORlevert tweeproblemen op.Welkegrondwaterstand isexact
het AGORen hoc wordt dezegebiedsdekkend
voldoende nauwkeurig bepaald? Beide problemen worden achtereenvolgens behandeld.
In het huidige waternoodinstrument
wordt deGHGgebruikt alsAGOR.DeGHG
wordt bepaald opbasis van dedrie hoogste
metingen perjaar van een langjarige meerreeks.Hierbij wordt uitgegaan van de metingen rond de 14een de 28evan elke maand. De
tijd tussen dezemetingen bedraagt gemiddeld
15dagen.DeGHG isdaarmee dus destand die,
statistisch gezien,gemiddeld gedurende circa
45dagen perjaar overschreden kan worden. Bij
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25/26-2004

stand. Dezestand ligtin het proefgebied circa
0,1m hoger dan deGHG.DeT=1 grondwaterstand wordt echter nietgedurendeéén dag
overschreden, maar -door de meetfrequentie
vaneensper t5dagen-mogelijk veellanger.
Om hetAGORbehorende bij het gestelde
OGORexact tebepalen zou de grondwaterstand opdagbasis bepaald moeten worden.
Hiervoor kunnen modellen nuttig zijn.

Drain

Tabel1.

Uitgevoerde krtelpuntenberekemngen.

bere-

OGOR

AGOR

ontwateringsdiepte van 0,8 m
voor alle functies
gedifferentieerde ontwateringsdiepte
per functie
gedifferentieerde ontwateringsdiepte
per functie
gedifferentieerde ontwateringsdiepte
per functie

GHG op basis van peilbuizen

kening

Tabel2.

GHGopbasisvan peilbuizen
T=1 grondwaterstand perjaar
op basis van peilbuizen
T=1 grondwaterstand perjaar op
basis van peilbuizen aangevuld met
kennis uit modelberekeningen

Gehanteerdeonrwateringsnormen.

functie

omschrijving

bebouwing
primaire wegen

allebebouwing, inclusieftuinen
snelwegen, autowegen, provinciale
wegen, hoofdwegen
straten, fietspaden
voetpaden, pleinen,parkeerterreinen
spoorlijnen, rangeerterreinen
afhankelijk van het type begraafplaats

1,0
0,7
0,4
1,5
1,7

porrvelden,campings,recreatieterreinen, parken
bos in bebouwd gebied, parken

0,5
0,5
0,5

secundaire wegen
overigverhard gebied
spoorwegen
begraafplaatsen
glastuinbouw
graslands
openbaar groen

minimale
ontwateringsdiepte (m-mv)
0,7
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keurigom gebruik temaken van gemeten
grondwaterstanden. In en om het proefgebied
zijn 30peilbuizen beschikbaar. Vandeze peilbuizen isovereen periode van circa 15jaar (1-115190 tot 30-06-2004)deGHG en deT=1 grondwaterstand berekend.Sommige van de
meetreeksen zijn korter dan 15jaar. Door middelvan tijdreeksanalyse konden ook hieruit
bruikbare standen worden afgeleid.

"1Gebieden met overlast
Peilbuizen
] Proefgebied
/ \ / Topografie (vereenvoudigd)

geen overlast
grondwaterstand minder dan 10cmtehoog
grondwaterstand tussen 10en30cmte hoog
grondwaterstand meer dan 30cmtehoog
geengegevens
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Het isechter in stedelijk gebied een lastige
klus om de absolute hoogte van de grondwaterstand gebiedsdekkend voldoende nauwTabel3.

keurig temodelleren. Eenbodemkaart met
grondwatertrappen isin stedelijk gebied niet
beschikbaar. Het lijkt daarom het meest nauw-

Door middel van diverse interpolatietechnieken iseen gebiedsdekkend beeld van het
AGORgegenereerd. Ondanks het redelijk hoge
aantal peilbuizen bleken opdiverse locaties
onrealistische standen berekend te worden. De
oorzaak hiervan isdat degebruikte interpolatietechniek geen hydrologische kennis bezir.
Hierdoor worden steilegradiënten in de
grondwaterspiegel, door bijvoorbeeld drainagesystemen en watergangen, geïnterpoleerd
alsgeleidelijke overgangen. Dit is weergegeven
in afbeelding 2.
Eengrondwatermodel berekent wél het
effect van dedrainage en de watergangen opde
grondwaterstand. Hierdoor zijn de gradiënten
beter, maar deberekende absolute grondwaterstand isvaak weer niet nauwkeurig
genoeg.Combinatie van degradiënt uit het
model en degemeten grondwaterstanden in de
peilbuizen leveren demeest realistischeAGOR
op.Deberekende grondwaterspiegel met het
model isdaarom bijgesteld op basis van de
peilbuisgegevens (zieafbeelding 2).

Overschrijdingsjrequenries.

bron

gebruiksfunctie

overschrijdingsfrequentie

maximaal aantal
aaneengesloten

dagen
Cultuurtechnisch Vademecum f2000)
Waterplan Amsterdam (2002)
Heidemij (1993)proefproject Roosendaal

Tabel4.

alle functies
bebouwing
bebouwing met kruipruimten maximaal
secundaire wegen en paden maximaal
primaire wegen en spoorlijnen maximaal
openbaar groen

gemiddeld 1 xperjaar
1per 2ja
i x per 2jaar
1xper winterhalfjaar
1xper winterhalfjaar
1xpergroeiseizoen

idag_
5dagen
7dagen

7dagen

Percentagesoverlastperfunctie.

functie
bebouwing
primaire wegen
secundaire wegen
overigverhard gebied
spoorwegen
begraafplaats
glastuinbouw
openbaar groen
gras
totaal

oppervlak

berekening1 L ha

berekening 2 %

berekening 3 %

berekening 4%
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Berekeningen knelpunten
DeOGOR-normen zijn uitgedrukt ten
opzichte van maaiveld. Om zete kunnen vergelijken met hetAGOR,zijn ze omgerekend
naar NAPdoor zete relateren aan een maaiveldhoogtekaart. Dit iseen cruciale stap en een
grote bron van fouten. DeAlgemene Hoogtekaart Nederland isniet bruikbaar in stedelijk
gebied. Daarom iseen maaiveldkaart gemaakt
op basis van bestanden van putdekselhoogten
van deriolering,aangevuld met beschikbare
metingen uit waterpassingen.
Afbeelding 3 geeft per berekening de knelpunten weer.Uitgangspunt isdat overlast
optreedt alsdeAGORmeer dan tien centimeter hoger ligtdan de OGOR(deoranje en rode
gebieden).In deafbeelding is tevens met blauwecontouren aangegeven waar overlast is
gemeld bij degemeente.
In een samenvattende tabel isper berekening per functie het percentage met overlast
weergegeven.
Het effect van eengedifferentieerde OGOR
ten opzichte van een vasteOGORvoor elke
functie ishet verschil tussen berekening 1 en2.
Het totale gebied met overlast neemt afvan13
naar9procent. Bij primaire wegen en spoorwegen neemt het areaal met een te hoge grondwaterstand roe,bij deoverige functies neemt
het areaal af
Het nut van een nauwkeurigeAGOR
wordt duidelijk door berekening 2,3en4te
vergelijken. Indien deT= 1grondwaterstand
wordt gebruikr alsAGORin plaats van delagereGHG, nemen de knelpunten uiteraard toe.
Vooivier procent extra van het totale gebied
wordt overlast berekend.Door het verbeteren
van het AGORmet behulp van degradiënr
berekend met het grondwatermodel (berekening 4),neemt deoverlast sterk afrot zeven
procent van het gebied.Alleen voor de primairewegen neemt deoverlast roe.
Inallegebieden waar overlastgemeld is,

wordt ook overlast berekend,zij het niet in alle
delen van deoverlastgebieden. Opvallender is
echter dat op veel locaties weloverlast berekend wordt, maar niet gemeld.Vooral bij berekening 1,2en 3 speelt dit. Berekening4wordt
door degemeenteAmersfoort als het meest
reëelgezien,geziende relarie met klachten en
op basis van gebicdskennis.

uitgewerkt. Het nut van een gedifferentieerde
norm isbeperkt,zolang deAGOR bepaling
onnauwkeurig is.
Het isevident dat degehanteerde berekeningswijze vangrote invloed isop het eindresultaat en debruikbaarheid daarvan.Zelfs
berekening4mag nietgezien worden alseen
juiste weergavevan waarwelofgeenoverlast is.

Conclusies
Deresultaten van berekening 1,2 en3
worden alsmet reëelbeoordeeld.Debelangrijkste oorzaak hiervan isde nauwkeurigheid
van hetAGOR.Debeschikbare interpolatietechnieken zijn m principe onvoldoende
nauwkeurig.Zebezitten geen hydrologische
kennis,zodar gradiënten in het werkelijke isohypsenpatroon ten gevolge van drainage of
watergangen niet terugkomen in het geïnterpoleerde isohypsenpatroon. Het verwerken van
hydrologische kennis uit modelberekeningen
leidt tot een verbetering van het resultaat. Een
gedetailleerde modellering van grondwatersysteem in het stedelijk gebied biedt daarom
meerwaarde voor het opstellen van hetAGOR.
Verder ishet belangrijk dat voldoende peilbuizen aanwezigzijn. InAmersfoort, waar het
gemeentelijk meetnet bestaat uit ruim 100
peilbuizen, isdit hetgeval.

Devraagofdezeberekeningen wel nuttig
zijn, isdaarom terecht.Het nut zit vooralin de
signaalfunctie diedeoverlastkaarten hebben
(zieafbeelding 3).Zegeven aan waar mogelijk
wat aan dehand is.Deoverlastkaart kan
worden omgewerkt naat een risicokaart, waaruit snel blijkt ofgrondwateroverlast wel of
niet aan deorde is in een bepaalde woonwijk.
Tenslotte kan het effect van maatregelen tegen
overlast in beeld worden gebracht. Gezien de
mogelijke toekomstigezorgplicht van
gemeenten met betrekking tot het stedelijke
grondwaterbeheer, ishet naar onze mening
nuttig om het stedelijk gebied in Waternood
verder uit tewerken.•"
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advertentie

ASTRASAi )continue (bio)filtratie
• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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