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Grondwaterbeheer is eenonlosmakelijkonderdeel vanherwaterbeheer.Vooreeneffectiefen doelmatig{grond waterbeheer isinzichtgewenst m devariatiesvandefreatischegrondwaterstanden,zowel
ruimtelijk alsindetijd. Inzicht m deaard enomvangvan deactueleentoekomstigegrondwaterproblematiek.alsmededeinvloedvan[regionale)omgevingsfactoren isnodigalsbasisvoorlietformulerenvangrondwaterbeleid enhetopstellenvan eengrondwaterplan.Eengedetailleerdgrondwatermode! voordebovenstemetersvandebodem m hetstedeltjkgebied kanditinzicht belangrijk
vergroten.DegemeenteHaarlem heeft eengrondwatcrmodcloplatenstellenenrealiseerthiermee
eenbelangrijke bouwsteenvoorhetwaterbeheer
inHaarlemzalstijgen eninhoeverredeafvoer
inhetstedclijkgebicd.
vandedrainagesystemen zaltoenemen.
Behoefte bestaataankennisoverdegrondwaDegemeenteHaarlemvoertreedsmeer
tersituatiebij in-enuitbrcidingslocatiesen
dan20jaareenpreventiefbeleidtenaanzien
menwenstinzichtindeeffecten vanhet
vanproblemen indestedelijkewaterhuisafkoppelen vanverhardoppervlakvanderiolehoudingdiewordenveroorzaaktdoorhoge
ring.
grondwaterstanden.Bijhetuitvoerenvan
Omindezekennistevoorzienisdoor
reconstructiewerk ofrioolvervangingwordt
Warecoeengedetailleerdegrondwatermodelsteevastgrondwateronderzoekuitgevoerdom
studievoorhetstedelijk gebiedvanHaarlem
tebeoordelenofdewerkzaamheden kunnen
uitgevoerd.Hetbijzonderevandezemodelstuleidentotgrondwateroverlast.Indiendithet
dieishetschaalniveau enhetdetailwaarmee
gevalis,wordtdrainageaangelegd.Inhetaandebovenstemetersvandestedelijke ondergrenzendeduingebied,deKennemerduinen,
grondinhetmodelzijnopgenomen.Hierbijis
wordtgestoptmethetwinnen vangrondookdeondergrondsestedelijke infrastructuur
watervoordrinkwater.Inzicht isgewenstof
gemodelleerd.
waarenhoeveeldefreatische grondwaterstand
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Schematischeweergavevande/actorendiegrondwaterstandenmstedelijkcjebiedkunnenbeïnvloeden.
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Modelconcept
Deregionalegeohydrologischesituatiein
Haarlemwordtinhogematebepaalddoorhet
duingebied endeomliggendepolders.Op
wijk-,buurt-enstraatniveau wordtdegeohydrologischesituatiedaarnaast beïnvloeddoor
afstroming naaroppervlaktewater, kunstmatigeontwateringsmiddelen (drains,lekkeriolen)
endiverseverstoringen indebovenstemeters
vandeondergrond,zoalskeldersenkabelsen
leidingen.Inafbeelding iisschematischweergegevenwelkefactoren eenrolkunnenspelen
bijdeoptredendegrondwaterstanden inhet
stedelijk bodemprofiel.
Inhetmodelconceptwordendeweergegevenfacrorengeschematiseerd.Defreatischegrondwatersituatie inhetstedelijkgebied
wordtsterkbepaalddoordeheterogeneondergrondseinfrastructuur indebovenstemeters
vandeondergrond.Hetstedelijktopsysteemis
eencomplexsysteemmetafwijkende, onnatuurlijke verstoringen.
Perwijkkandeondiepe bodemopbouw
sterkverschillendoordewijzevanbouwrijpmakenvandewijk.Degeohydrologischesituatievaneenintegraalopgehoogdewijkis
essentieelandersdandievancenwijkwaarbij
debouwde'cunettenmethode'istoegepast.Bij
dezemethodezijndestratengoeddoorlatende
zandbanen,terwijldebinnenterreinenjuist
slechterdoorlatendzijn,doordathetoorspronkelijkemateriaaluithetwegcunethieris
gestort.Eenintegraalopgehoogdewijk bestaat
uiteenminofmeeruniforme ophooglaag.
Ookeenrioolsysteemkanopverschillende
manieren hetgrondwatersysteem indestad
beïnvloeden.Doorlekkagekanhetrioolna
verloopvantijd eendrainerendefunctie hebbengekregen.Eenonderheid rioolkandoor
zettingvandebodemonderloopszijngeworden,waardooreensterke voorkeursstroming
kanontstaan.Daarnaast leidteenbeschadigd
'opgeboeid'riooljuist totinfiltratie, verhoging
vandegrondwaterstand enbovendien tot
grondwaterverontreiniging. Naastbovengenoemdeaspectenwordtdegrondwaterstromingtevensbeïnvloeddoorkabel-enleidingstroken,vergravingen enondergrondse
bouwwerkenzoalskeldersen tunnelbakken
(zieafbeelding 1).Totslotiseennietteonderschatten factor bijhetmodellerenvanhetstedelijk topsysteemdesterkwisselendeverhardingzoalsasfalt, klinkersen
groenvoorzieningen.
Uitmetingenvanhetsystematischgrondwatermeetnet vandegemeenteHaarlem blijkt
datinhetgrondwaterstromingspatroon op
straat-enbuurtniveau variatiesoptredenvan
meerderedecimeters.Eensprekendvoorbeeld
hiervan isheteffect vaneenlekrioolopde
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grondwaterstand (zieafbeelding 2).
In regionale modellen wordt het topsysteem in het algemeen geschematiseerd als één
modcllaag.Dit ismeestal dedeklaag,waarin de
stedelijke complexiteit voor het doelvan het
model wordt 'gemiddeld' in een regionale
schematisering. Het effect van stedelijke
(ondergrondse) infrastructuur op de grondwatcrsituatic isdan echter met afzonderlijk te
beoordelen.Om inzicht te verkrijgen in de
geohydrologische situatie opbuurtniveau, was
voor Haarlem een dergelijke grove modelschematisering onvoldoende nauwkeurig. Een
belangrijke reden voor Haarlem om een hoger
detailniveau te realiseren was tevens de wens
om geohydrologische- ofcivieltechnische
ingrepen opbuurtniveau te kunnen beoordelen.Dankzij het relatiefdichte grondwatermeerner en devele uitgevoerde
(grondwater)onderzoeken, bleekeen dergelijke
modelverfijning te realiseren.
Bij het opstellen van het modelconcept en
het schematiseren van de invloedsfactoren in
het stedelijk gebied zijn twee typen modelschematiseringen onderscheiden:
schematisering van zichtbare, bekende
invloedsfactoren, zoals vergravingen van
scheidende lagen,variatie in verhardingspercentage,drainagesystemen en oppervlakrewater,
schematisering van onzichtbare invloedsfactoren, zoals voorkeursstroombanen
door kabel-en leidingstroken, relatiefgoed
doorlatende wegcunetten, onderloopse of
lekkende rioolsystemen en hydraulische
weerstanden door onderkelderingen.
Deeerstgenoemde invloedsfactoren zijn
goed teschematiseren opbasis van de uitgevoerdegrondwater- en drainage-onderzoeken,
boorbeschrijvingen, luchrfoto's en topografische kaarren.
Derweedegroep invloedsfactoren kan
minder eenduidig worden geschematiseerd
omdat zeinstedelijk gebied niet ofslechts
indirect zichtbaar zijn. Uit grondwaterstandsmetingen ishet echter evident dat dergelijke
invloedsfactoren eengrote rol spelen in degeohydrologische situatie van destad. De formule
van Hooghoudt om deopbolling tussen drains
ofsloten tebepalen, leidt in destad vrijwel
consequent tot een onrealistisch hoge opbolling.Degrondwaterstand wordr kennelijk laag
gehouden door andere invloedsfactoren. Om
deze onbekende factoren te vertalen in modelparameters isbegrip nodigvan de stedelijke
ondergrond en de invloed van de ondergrondse
stedelijke infrastrucruur.
Bijde modellering van het topsysteem is
het dus van belang per buurt inzicht te krijgen

Afb.2:

Jsohypsen-patroonvandegrondwaterstanden bijeenlekriool.

in deonzichtbare invloedsfactoren opde
grondwarerstand. Voorde Haarlemse situatie
ishiertoe archiefonderzoek uitgevoerd. Hierbij
isonder anderegekeken naar:
deouderdom van dewijk en de methode
van bouwrijpmaken,

'

het typewoningen ende fundermgswijze,
deouderdom, het typeen het aanlegniveau van de riolering
en bijzondere ondergrondse infrastructuren.

Opgrond van het archiefonderzoek zijn de
onbekende invloedsfactoren modelmatig
geschematiseerd. Hiervoor isgebruik gemaakt
van de'specifieke drainageweerstand', een
maat voordeafstroming naar de (onbekende)
ontwateringsmiddelen.Dezeweerstand is
eerstgeschat op basis van dedikte van de
toplaag endeverwachte afstand tussen de ontwateringsmiddelen ofvoorkeursstroombanen.
Tijdens demodelcalibratiezijn de specifieke
drainageweerstanden aangepast.

Modelbouw
Rekenprogramma
Het conceptuele model isomgezet in een
rekenmodel. Hiertoe isgebruik gemaakt van
MicroFem.Dit programma maakt gebruik van
deeindige elcmcntcnmcthodc en isgeschikt
voor het modelleren van instationairc (quasi-)
driedimensionale grondwaterstroming.
Omdat het programma gebruik maakt van een
flexibel triangulair modelnetwerk, kunnen
relatiefeenvoudig modelverdichtingen
worden gemaakt. Hierdoor kan een gedetailleerd modelconcept waarin afzonderlijke
waterlopen en complexe ondergrondse infrastructuur zoalsdamwanden, kelders en tunnelszijn opgenomen, nauwkeurig worden
gemodelleerd.

In het model voor Haarlem zijn alle aanwezige waterlopen afzonderlijk ingevoerd
zodat debodemweerstanden van deze waterlopen in het model konden worden opgenomen.
Depeilbuizen van het systematisch grondwatermeetnet zijn ook alsvasreknooppunren in
het modelnetwerk opgenomen. Het model
bestaat uit ruim 21.000knooppunten met een
gemiddelde knooppuntsafstand in Haarlem
circa 100meter. Buiten degemeente Haarlem
iseen regionale knooppuntsafstand van maximaal 500meter aangehouden.
De buiten- en onderrandvoorwaarden
bestaan uit deNoordzee en polderpeilen. De
bovenrandvoorwaarde van het model wordt
gevormd dooreen ontwateringsbasis en de
voedingvan het grondwatersysteem door
infiltrerend neerslagwater. In het duingebied
isdit een vrij bewegende grondwaterstand
met een netto voedingvanuit neerslagwater.
Deondergrens van het model bevindt zich in
het Pleistocene pakket.
Debovenrandvoorwaarde in het stedelijk
gebied iswisselend en wordt bepaald door
drainagesysremen,polderpeilcn en de diverse
oppervlaktcwaterlopcn met vast peil, drainage- en infiltratieweerstand.
Voorde bepaling van de ontwateringsdiepte isdemaaiveldhoogte aan het model
toegevoegd.Deze isgereconstrueerd uit GISgegevens van het provinciaal hoogtebestand
en een interpolatie van rioolputhoogten uit
het rioolbeheerspakker vandegemeente Haarlem.Met name terplaatse van de openbare
weg ishiermee een nauwkeurige hoogteligging in het model opgenomen.

Modelcalibratie
Tijdens demodelcalibratie zijn paraH 2 O 1; 13-2001 29
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Berekendeontwaterirujdieptes(linksbijeendrogesituatieeitrechtsbijeennattesituatie).

meters geoptimaliseerd, zijn systematische
fouten opgespoord en isde modelschematisatieverbeterd. Decalibratie is in eerste instantiestationair uitgevoerd, op basis van gemiddeldegrondwaterstanden en
neerslaggegevens.Vervolgens is instationair
gekalibreerd voor deperiode 1990-1999.De
grondwaterstanden ter plaatse van de peilbuizen van het systematisch grondwatermeetnet
zijn vergeleken met de berekende grondwaterstanden. Het model bleek met name gevoelig
voor deonderstaande parameters:

'
'

berging in her bovenste watervoerend pakket (topsystcem),
verhardingsperccntagc,
specifieke drainageweerstand.

Uit modckalibratie isgebleken dat despecifieke drainageweerstand noodzakelijk isom
onrealistisch hoogberekende grondwaterstanden tevoorkomen. Het volledig freatisch
modelleren van stedelijkgebied zoalseen
duingebied (in feite eenoneindig hoge drainageweerstand) leidt in vrijwel allegevallen tot te
hoogberekendegrondwaterstanden. Tevensis
geconcludeerd dat deweerstand tegen afstroming naar onrwateringsmiddelen in Haarlem
relatiefhoog iswanneer geendrainage in de
openbare wegligt.Hierdoor wordt het verhardingspercentage eenzeergevoelige parameter.
Eengeringe afname van het verhard oppervlak
leidt roteen hogeregrondwaterstand dievervolgens relatieftraagafstroomt naar ontwareringsmiddelen. Deontwateringssituatie is
doordeaanlegvan veledramagesysremen in
Haarlem aanzienlijk verbeterd, waardoor het
infiltrerende neerslagwater relatiefsnel afgevoerd kan worden. Defreatische grondwaterstandsfluctuaties in Haarlem zijn sterk afhankelijk van deneerslag.Dereactieopeen bui is
bijzonder snelen deberging relatiefbeperkt.

Toepassing
Met derealisatie van het grondwatermodel voor het stedelijk gebied van Haarlem is
een instrument beschikbaar gekomen voor een
actiefgrondwaterbeheer. Met het model wordt
ruimtelijk inzicht in de ontwateringssituatie
verkregen tijdens verschillende meteorologischesituaties.Ook veranderingen van de ontH20
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wateringssituatie inde toekomst kunnen met
het grondwatermodel worden berekend en
gepresenteerd. Eenvoorbeeld is weergegeven
in afbeelding 3.
VoorHaarlem zijn effectberekeningen uitgevoerd om hetgevolg van wijzigingen van de
onttrekkingen in deKennemerduinen op de
grondwatersituatie in Haarlem te beoordelen.
Opwijkniveau isgeconcludeerd dat in sommige wijken een beperkte afname van de ontwateringsdiepte door stopzetting van de winningenzal optreden. Bovendien isgeconcludeerd
dat ereen toename vandedrainage-afvoer zal
optreden na stopzetting van de winningen,
waardoor plaatselijk aanvullende maatregelen
noodzakelijk zullen zijn. Het grondwatermodelis hiermee tevens een instrument bij het
stellen van prioriteiten van te nemen maatregelen om grondwatcrovcrlast te voorkomen
ofte verminderen.
Uit tevoeren geohydrologische ofcivieltechnische maatregelen kunnen in het grondwatermodel worden opgenomen, opdat de
invloed en effectiviteit ervankunnen worden
beoordeeld.Dit geldt niet alleen voor maatregelen om grondwateroverlast te voorkomen,
maar ook voor aspecten van duurzaam waterbeheer. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het afkoppelen van verhard oppervlak van derioleringen het infiltreren van
necrslagwatcr inde bodem.
Het effect van peilwijzigingen van het
oppervlaktewater opde grondwatcrsituatie
kan met behulp van het grondwatcrmodcl op
buurrniveau worden beoordeeld, evenals effecten van baggcrwerkzaamheden. Daarnaast kan
het grondwatermodel zelfstandig, ofin combinatie met chemische modellen, worden
gebruikt voor het voorspellen van (verontreinigd)stoftransport in debodem. Hierbij kan
worden gedacht aan het uitvoeren van saneringsonderzoeken offlexibelemissie beheer.

Conclusies
Het grondwatermodel vormt een belangrijke bouwsteen en isrichtinggevend voor her
toekomstig actiefgrondwaterbeheer in de
gemeente Haarlem. Het maakt geohydrologi-

sche informatie overgrondwateroverlast en
grondwaterkansen, diezich met name afspelen
inde bovenste meters van debodem, ruimtelijk inzichtelijk:
herkenning vangebieden met telang, te
hogegrondwaterstanden, waardoor vochtoverlast in woningen en binnenterreinen,
onder wegen en plantsoenen kan ontstaan;
' herkenning vangebieden met te lang, te
lagegrondwaterstanden, waardoor droogstand en eventueel rorting van houten
paalfunderingen kan ontstaan ofzettingsschadc kan optreden;
herkenning vangebieden met geohydrologische kansen voor infiltratie van regenwater, natuurontwikkeling en ecologie.
Hetgrondwater vormt een belangrijk
onderdeel van het Haarlemse waterplan dat
momenteel in voorbereiding is.Het grondwatermodel isalsinstrument zeer waardevol bij
het beoordelen van effecten op het watersysteem en voor het formuleren van
(grond)waterbeleid.

