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allewaterbeheerders.Omhetprobleemvan
grondwateroverlast opeenduurzame manier
aantepakkeniseenwerkgroepgrondwateroverlastinhetlevengeroepenmetdaarinvertegenwoordigersvandegemeente,deprovincie,eendrietal waterschappen,
DuinwaterbedrijfZuid-Holland enhetRIZA.

Hetgewenstgrond-en
o^ervlaktewaterregimein
Wassenaar
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Het optimale grond- en oppervlaktewaterregime
Indeeerstestapvanhetoptimalisatieproces
omtothetgewenstgrond-enoppervlaktewaterregimetekomen(ziekader)wordtgeïnventariseerdwatvoorelkegebruiksfunctie binnenhet
onderzoeksgebied hetoptimalegrond-en
oppervlaktewaterregime is.Inditstadiumvan
het procesisnoggeensprakevanhetafwegen
vanverschillendebelangenofderuimtelijke,
financiëleofgeohydrologischehaalbaarheid.
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Hetgewenstßrond-enoppervlaktewaterregime(GGOR)iseengezamenlijkbeleidsdoelvoorhet
regionalegrond-enoppervlaktewaterbeheer. Hetisindiverseprovinciesalvastgesteld,maarvooral
inlandelijke gebieden.Bijhetzoekennaaroplossingenvoordegrondwateroverlast in Wassenaaris
desystematiekvoorheteerstinbebouwdeomgeving toegepast.Daarbij isgebruikgemaaktvan
databestanden vangrondwaterstanden, vangrondgebruik envanbestaande ontwateringsnormen,
incombinatiemetGIS-technieken.HetbleekgoedmogelijkeenGGORvoordeverschillendedeelgebiedenvandegemeenteWassenaaropstellen.Eenbelangrijk onderdeelhierbijwaseenpakketaan
maatregelenwaarmeedebestaandegrondwateroverlastkanwordentegengegaan.
IndevierdeNotawaterhuishouding heeft
hetministerievanVerkeerenWaterstaataangegevendatdeprovinciesdetaakhebbenhet
GewenstGrond-enOppervlaktewaterRegime
vasttestellen.HetGGORwordtgekarakteriseerddoorboven-enondergrenzenvoorgrondwaterstandenennormenvoordegrondwaterkwaliteitenisaanvankelijk vooralinhetleven
geroepenalsinstrumentindeverdrogingsbestrijding.Hetmoetfungeren alsnatestreven
beeld,alsbeleidsdoel,voorhetgrond-enoppervlaktewaterbeheer. Delaatstejarenishet
GGORindiverseprovinciesvastgesteld.Hierbij
zijn voorhetlandelijkgebiedverschillende
gebruiksfuncties onderscheiden, samenhangendmetnatuurenlandbouw.VoorhetstedelijkbebouwdgebiedwerddeGGOR-systemariek totvoorkortnogniettoegepast.Toch
wordenookinhetstedelijkgebieddelaatste
jarenwaterhuishoudkundige problemen
geconstateerd.Hetstedelijkgebiedverdientdan
ookmeeraandachtabhetgaatomdetoepassingvandeGGOR-systematiekbij hetstreven
naareenverbeteringvandewaterhuishouding.
Grondwateroverlast in Wassenaar
InditartikelligtdenadrukophetkwanriteitsaspectvanhetGGORHetconcretevoorbeeldheeft betrekkingopdegemeenteWassenaarendedaarvoorkomendeoverlastdoor
metnamehogegrondwaterstanden.Metname
indewintervan2000/2001eninseptember

2001zijn klachten hieroverbinnengekomen bij
degemeente,deProvincieZuid-Hollanden

Landgebruik en ontwateringnormen
Hetoptimaalgrondwaterregime kanper
typelandgebruikwordenvastgestelddoorde
gebruiksfunctie tecombineren metbekende
normen voorhetgrondwaterregime.Voorhet
landelijkgebiedendefuncties landbouwen
natuur zijn opbasisvandiverseonderzoeken
voordeverschillendegewassenen vegetatietypenmaximaalenminimaal toelaatbate
grondwaterstanden geformuleerd.Voorhet
stedelijkgebiedwordtinhetalgemeenuitgegaanvan'statische'normenenspreektmen
van(minimale)ontwateringdiepten.

GGOR-systematiek
IndeprojectgroepWatemoodiseenmethodiek
ontwikkeldomtoteengewenstgrond-en
oppervlaktewaterregime tekomen,welkelater
verderisuitgewerktdoorondermeerhetRIZA.
Hierbij isechtermetnameaandachtbesteed
aandefuncties landbouwennatuurenslechts
inbeperktemateaanstedelijkgebied.

Stap3

Indewerkwijzezijn diversestappen geformuleerdomtothetgewenste grond-enoppervlaktewaterregime tekomen.Hierbijzijn ten
aanzienvanhet grondwaterdevolgende
begrippengebruikt:
Bestuurlijke besluitvorming
• OptimaalGrond-enOppervlaktewaterRegime(OGOR): hettheoretisch grond-en
V
oppervlaktewaterregime waarbij inprinciGGOR
pedemaximaledoelrealisatievande
St ap4
betreffende gebruiksfunctie mogelijkis.
Metanderewoordenhetgrond-enoppervlaktewaterregimewaarbijdesituatieoptimaalisvoorde gebruiksfunctie;
• ActueelGrond-enOppervlaktewaterRegime(AGOR):hethuidige grond-enoppervlaktewaterregime;
• GewenstGrond-enOppervlaktewaterRegime (GGOR): hetgrond- enoppervlaktewaterregimedatopgebiedsniveauzooptimaalmogelijk is.Ditisheteindresultaatvanhet
optimalisatieproces.Hierbij zijn compromissengeslotenrussenverschillendegebruiksfuncties enisrekeninggehouden metaspectenalskosteneffectiviteit enduurzaamheid.
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Voordebebouwde kom vanWassenaar is
bij degroene openbare ruimten, de landbouwgebieden en delandgoederen zoveel mogelijk
onderscheid gemaakt naar gewas-ofvegetatietypen.Hierbij isuitgegaan van toelaatbare
maximaleen minimale grondwaterstanden.
Voordeanderegebruiksfuncties inde bebouwde kom isuitgegaan van (statische) ontwateringsdiepten (ziekader).Het onderscheiden
van verschillendegebruiksfuncties binnen het
onderzoeksgebied is ineerste instantie gebaseerd op het zogenaamde LGN3-plus bestand
(Landelijke Grondgebruik Nederland).De in
dit bestand onderscheiden grondgebruikklassen (gebruiksfuncties) zijn vervolgens
geverifieerd in interviews met medewerkers
van degemeente Wassenaar.
Hieruit kwam naar voren dat het niet
mogelijk isom aan dehand van een wijkindeling tekomen tot eenheden waarbinnen een
éénduidige gebruiksfunctie woningen/gebouwen voorkomt. Indiversewijken binnen
Wassenaar komen woningen voormet kelders,
maar erzijn geen wijken teonderscheiden met
uitsluitend woningen met kelders.In Wassenaar hebben allewoningen en gebouwen een
kruipruimte en/ofeen kelder.
Bijhet vaststellen van het optimaal grondwaterregime isgeenonderscheidgemaakt naar
woningen met/zonder kelders.Dit iseen keuze
die isingegeven door het feit dat het niet
mogelijk ishet waterbeheer in eengebied afte
stemmen op verspreid voorkomende diepe kelders(tweetot drie meter beneden maaiveld).
Bovendien isgesteld dat keldersals woonruimtewaterdicht behoren tezijn. Deoptimale ontwateringdiepte vaneen woning met kelder is
dan ookgelijk gesteld aan dievaneen woning
met kruipruimte (0,90meter beneden maaiveld).
Van ontwaterirydtepte naar een grondwaterregime
Degebruiksfuncties en ontwateringdiepten zijn met behulp vaneen GIS-systeem
gekoppeld. Op dezemanier ontstaat een
gebiedsdekkende themakaart van het optimale
grondwaterregime ten opzichte van het maaiveld. Om devertaling van ontwateringdiepten
in meters ten opzichtevanmaaiveld naar
meters ten opzichtevanNAPtemaken, is een
gebiedsdekkende themakaart van de topografische hoogte van het maaiveld gegenereerd.
Hierbij isuitgegaan van meetpunten van de
Meetkundige Dienst,NITG-TNOen DZH
(maaiveldhoogten bij boringen en peilbuizen)
en meetpunten van degemeente Wassenaar
(putdeksels riolering),én van aanvullende
veldmetingen. Het gaat hierbij om metingen
in(achter)tuinen dieaanzienlijk lager liggen
dan het straatniveau en het niveau van het
woonhuis.
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Ontwateringsnormen
Indeliteratuur worden veelalstatische ontwateringsnormen gehanteerd voorde verschillende
functies in het stedelijk gebied.Dewerkelijk optredende grondwaterstanden kunnen worden
getoetst aan deze normen om tebeoordelen ofhet grondwaterregime optimaal is.In het project 'Bestrijding grondwateroverlast stedelijke gebieden' (proefproject Roosendaal, Heidemij
Advies 1991-1993)worden voordegenoemde toetsing devolgende criteria gebruikt:

•

woningenen bedrijven(met kruipruimte)

•

Degrondwaterstand mag maximaal eenmaal per tweejaar boven het niveau van 20cm beneden dekruipruimtebodem voorkomen met een maximaleduur van zeven dagen;
wegen en p a d e n
Degrondwaterstand mag maximaal eenmaal per winterhalfjaar (december -april)boven het
niveau van70cm beneden het straatpeil (duur niet vastgesteld) voorkomen;

•

openbaargroen
Degrondwaterstand mag maximaal eenmaal pergroeiseizoen (april-september) boven het
niveau van 50cm beneden het maaiveld voorkomen met een maximaleduur van zeven
dagen.

Hoogheemraadschap Amstel,Gooien Vecht hanteert in het Waterplan Amsterdam (2001)voor
de functie woningen en bedrijven (met kruipruimte) vergelijkbare toetsingscriteria.Zij gaat
echter uit van een overschrijdingsduur van vijf dagen.
Detoepassingvandezetoetsingscriteria vereisteen hogemeetfrequentie en meetreeksen van
meerderejaren. Demeetfrequentie moet in iedergeval kleiner zijn dan toelaatbare overschrijdingsperioden (zeven dagen).In het gevalvandegrondwateroverlast in Wassenaar bleek het
niet mogelijk de toelaatbare overschrijdingsperioden toe tepassen.Het kleinste meetinterval
van detijdreeksen van hetgrondwater bedraagt twee weken.

Het actuele grond- en oppervlaktewaterregime
Ten behoeve van het vaststellen van het
actuelegrond- en oppervlaktewaterregime in
debebouwde kom vanWassenaar ishet onderzoeksgebied onderverdeeld in hydrologische
eenheden. Dezeeenheden zijn gebaseerd op
bodemopbouw, grondwatertrap, waterstaatkundige eenheid (drainageniveau en oppervlaktewaterregime) en dichtheid vande ontwateringmiddelen (drainageweerstand).Voor
iederehydrologische eenheid zijn grondwaterregimecurves berekend:opmetingen gebaseerde representatieve tijdreeksen vande grond-

Ajb.1:

waterstand of-stijghoogte voor éénjaar. De
grondwaterregimecurveszijn in twee stappen
berekend: Bijstap 1 zijn opbasis van beschikbaremeetreeksen van het ffeatisch grondwater
voordeperiode 1januari 1998t/m 31december
2000(periode van driejaar) door middel van
lineaire interpolatie tijdreeksen gegenereerd
met dagwaarden. Bijde tweede stap isvoor
iederedagin hetjaar aan de hand vandegegenereerde tijdreeks voordegenoemde periode
demediaan bepaald. Een grondwaterregimecurve vaneen periode vandriejaar moet representatiefzijn voor het actueel grondwaterregime vooreennatte periode.Dezeperiode sluit

Overzichtgrondwaterregimecurvehydrologische eenheidWittenbuigenveg.
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ook het beste aan bij dedoelstelling van het
project. Degrondwateroverlast isimmers volgens betrokkenenjuist de laatstedriejaren in
ernst toegenomen.
Inafbeelding 1 zijn ter illustratie grondwaterregimecurves opgenomen van een homogeen hydrologisch deelgebied in Wassenaar.

Knelpunten
Het optimale en actuele grondwaterregimezijn met behulp van het GIS geconfronteerd met alsdoel teachterhalen in welke
delen van het onderzoeksgebied dezeniet met
elkaar in overeenstemming zijn. Dit kan zijn
omdat het actuelegrondwaterregime grondwaterstanden kent dieboven de bovengrens
van het optimalegrondwaterregime liggen (te
nat).Ook kan het voorkomen dat sprake isvan
grondwaterstanden dieonder de ondergrens
van het optimaal grondwaterregime komen (te
droog).Desituatie met te hoge grondwaterstanden ten opzichte van het optimaal grondwaterregime isweergeven in afbeelding z.De
gebieden met knelpunten (tenat) komen in
grote mateovereen met degebieden, waar
momenteel melding wordt gemaakt van
grondwateroverlast.
Demeldingen van grondwatet zijn gebaseerd opde resultaten van een enquêtedie is
uitgezet onder de inwoners vanWassenaar. Uit
afbeelding i blijkt dat in een aantal blauwe
gebieden (te nat)geen meldingen van grondwateroverlast zijn weergegeven.Dit hangt
samen met het feit dat ditgebieden zijn waar
geen woningen staan.De perceelseigenaren
vandezegebieden hebben geenenquête ingevuld.

A/b. 2:

Naar het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime
Hetgewenstgrond- en oppervlaktewaterregime kan worden omschreven als het in de
praktijk best haalbaregrond- en oppervlaktewaterregime.Het GGORiseen afweging,
waarbij uitgegaan wordt van een zo optimaal
mogelijk grond- en oppervlaktewaterregime
voordeverschillendegebruiksfuncties. Het
vaststellen van het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime iseen iteratiefproces.In
afbeelding 3 zijn destappen van dit proces
weergegeven.
Aande hand van deconfrontatie van het
actueelen het optimaal grondwaterregime
zijn lokaal knelpunten naar voren gekomen
(zieafbeelding 2).Voordeze probleemgebieden
isin het procesgestreefd naar het zoveel mogelijk benaderen van het optimaal grond- en
oppervlaktewaterregime door middel van
maatregelen in de waterhuishouding.
Binnen debebouwde kom van Wassenaar
is,zoalsop veelplaatsen,sprake van conflicterende belangen met betrekking tot de waterhuishouding. Voorprimaire wegen en woningen engebouwen kent het optimaal
grondwaterregime andere ontwateringnormen dan vooropenbaar groen.Wanneer deze
gebruiksfuncties op korte afstand van elkaar
voorkomen en het maaiveldniveau over deze
afstand niet varieert, levert het optimaal
grondwaterregime een sterk wisselend beeld.
Bij het uitwerken van demaatregelen iszoveel
mogelijk rekening gehouden met deze conflicten.Gezien deaanleiding van het project,
namelijk meldingen van grondwateroverlast
doorgrondgebruikers in het stedelijk gebied.

Maatregelen
Demaatregelen waarmee de grondwateroverlast inde bebouwde kom van Wassenaar wordt tegengegaan, verschilt van wijk
tot wijk. Een belangrijk uitgangspunt bij
de uitwerking vandemaatregelen was dat
zoveelmogelijk deoorzaak moet worden
weggenomen. In het geval van natuurlijke
oorzaken (zoals neerslag,bodemopbouw of
maaivelddaling) isdat niet mogelijk. Maar
alsdeoorzaken van de grondwateroverlast
in eengebied samenhangen met peilbeheer, het dempen vanwatergangen ofeen
gebrekkig onderhoud van duikers en
watergangen zijn dit aspecten die in het
pakket aan maatregelen terugkomen.
Demaatregelen omvatten het aanpassen
van het peilbeheet, deaanlegvan nieuwe
watergangen, het herstel van het profiel
van bestaande waterlopen (baggeren, verbreden,onderhoud duikers), horizontale
drainage,bouwkundige maatregelen en het
ophogen vande laagstgelegen gebieden.

ismeer gewicht toegekend aan het optimaal
grondwaterregime voordefunctie woningen/gebouwen en tuinen dan voorde functie
openbaar groen.
Deeffecten van voorgestelde maatregelen
zijn berekend en demaatregelen zijn getoetst
aan technische,ruimtelijke en financiële randvoorwaarden. Dit proces heeft zich afgespeeld
in de werkgroep van het project, waarbij drie
bijeenkomsten zijn gehouden met een klankbordgroep,waarin burgers waren vertegen-

OverzichtknelpuntenOGORenAGORinrelatie totmeldingenvangrondwateroverlast.
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woordigd.Hetprocesheeft geleidtoteen
pakketaanmaatregelen(ziekader),waarbijde
grondwaterstand indeprobleemgebieden
wordtverlaagd.Hethieruit voorkomende
gewenstgrond-enoppervlaktewaterregimeis
bestuurlijkvastgesteldalsstreefbeeld voorde
komendejaren.
Evaluatie en monitoring
Metdeimplementatievandemaatregelen
isinmiddelsgestart.Begonnenismethet
installerenvaneenmeetnetvangrond-en
oppervlaktewater,datwordtbeheerddoorde
gemeente.Hetmeetnetiszoingerichtdatantwoordkanwordengevenopdevraagwathet
AGORisenhoehetzichverhoudttothet
GGORendevraagwatdeeffectiviteit vande
geïmplementeerde maatregelenopdegrondwaterstandis.
Conclusies
Uitderesultatenvandetoepassingvande
GGOR-systematiekinWassenaarkanhetvolgendewordengeconcludeerd:
• Hetblijktgoedmogelijkomopbasisvan
deteonderscheidengebruiksfuncties voor
debebouwdekomvanWassenaareen
gebiedsdekkende kaarttemakenvanhet
OptimaleGrond-enOppervlaktewaterRegime(OGOR);
• Metbehulpvaneenindelingnaarhydrologischeeenhedenenhetvaststellenvan
grondwaterregimecurves ishetgoed
mogelijkvoorhetgebiedhetActueel
Grond-en Oppervlaktewaterregime

•

•

(AGOR)vasttestellen;
Uitdeconfrontatie vanhetactueelen
optimaalgrondwaterregimevande
bebouwdekominWassenaarblijkt dat
bepaaldewijken hetactueelgrondwaterregimehogerligtdanhetoptimaleregime.
Indezewijken ishettenat.Debevindingensluitenaanbijdebelevingvande
bewonersvandezewijken:zeervaren
grondwateroverlast;
Doormiddelvandeimplementatievan
maatregelen kangrondwateroverlast
zoveelmogelijk wordentegengegaan.
Hetresulterendegrond-enoppervlaktewaterregimeisbestuurlijk vastgesteldals
hetgewenstgrond-enoppervlaktewaterregime.

Discussie
Binnenhetstedelijkgebiedzijn verschillendegebruiksfuncties teonderscheiden met
bijbehorende optimaleontwateringdiepten.In
hetbeschrevenprojectvooreendeelsextensief
bebouwdgebiedbleekhetmogelijk de functies
viadeLGN-bestandenteonderscheiden.In
dicht bebouwdstedelijkgebiedisditwaarschijnlijk moeilijk omdat hetLGN-bestand
'slechts'achtfuncties kentvoorbebouwd
gebied.Eenalternatiefis ominoverlegenop
basisvankennisvandebetreffende gemeente
opwijkniveau eenonderverdelingtemaken
naargebruiksfuncties. Ervaringeninandere
gemeenten hebbengeleerddathetmogelijkis
opdezemanieronderscheidtemakenin bijvoorbeeldgebiedenmeteenhouten paalfun-

deringenwijken meteenwoningen metkeldersen/ofkruipruimten.
Eenmeetnetvangrond-enoppervlaktewaterisessentieelvoorhetbetrouwbaar vaststellenvanhetgewenstgrond-enoppervlaktewaterregime.Eendergelijk meetnetdientten
minsteéénmeetpunt tebevattenperteonderscheidenhydrologischeeenheid.Eenlangdurigmeetnetishelaaslangnietinelke gemeenteaanwezig.
Eenalternatiefvoorofeenaanvullingop
hetwerkenmetopmetingen gebaseerde
grondwaterregimecurves ishetsimulerenvan
dezecurvesdoormiddelvan niet-stationaire
hydrologischeberekeningen.Opdezewijze
beoordeeltbijvoorbeeld deDienst Waterbeheer
&Riolering(DWR)inAmsterdamdewijzevan
bouwrijp makenvannieuwinterichten
gebieden.Hetis echteralleenzinvolwanneer
voldoendeinformatie voorhandenisoverde
bodemopbouw(enbodemparameters) enhet
hydrologisch systeem, ^
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