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ACTUALITEIT

BIJ BOUWRIJP MAKEN GRONDEN MEER AANDACHT VOOR
GRONDWATERSTAND

Herstelkosten en
vastgoedwaarde bij
grondwaterproblemen
Datveranderingenindegrondwaterstandschadekunnentoebrengenaanbebouwingubekend.Cijfers
omtrentdeomvangvandekostendiegemaaktmoetenwordenomdeschadeteherstellen,lopenechter
sterkuiteen.Inditamice!zalblijkendatbehalvedegebouwenookdevastgoedwaardeenhetvestigingsklimaat'beschadigd'kunnenwordendoorwisselingenindegrondwaterstand.UithetonderliggendeonderzoekkangeconcludeerdwordendatNederlandeenaanzienlijkeopgavetewachtenstaat.
"...alsdiestadeensommeviel,wiezaldat
betalen?"Zoeindigt het bekendeNederlandse
versjeoverAmsterdam,diestadgebouwd op
palen.Deversregelveronderstelt hetoptreden
vanproblemen bijeenstaddiegebouwdisop
palen.Hetveronderstelteveneenseenonzekerheidoverdeherstelkostenvandezeproblemen.Ditartikelisnietspecifiekgerichtop
Amsterdam.Hetgaatinopdealgemenetechnischeeneconomischegevolgenvan funderingsproblemen inrelatietotgrondwater.
Voorwat betreft deeconomischegevolgenworden inditartikeldrietypengevolgen belicht:degevolgen voordevastgoedwaarde,depotentiëleherstelkosten ende
gevolgen voorhet vestigingsgedrag van
investeerders.
Alsgevolgvanverhoogdeen/ofverlaagde
grondwaterstanden inbepaaldegebieden
kunnen deconstructies vandebebouwing in
oudstedelijk gebied(entevensdievanrecenterebebouwing)bedreigd wordenmet veral.Het lijkt eropdatdeproblemen opeen
dusdanigeschaalvoorkomen,dateenstrategienoodzakelijk isdienietalleengerichtis
opdegrondwaterstanden, maarookopde
gevolgenvande(wisselende)grondwaterStanden.Doormiddelvanhet onderzoeken
vanderelatiestussenwisselendegrondwaterstanden endeconstructies enwaardevan
hetvastgoed inoudebinnensteden isgeprobeerdomdeconsequenties hiervanvoorhet
oudstedelijkgebiedinzichtelijk temaken.

rondwateren bebouwing
Voornamelijkdebebouwing inhet oud
redelijk gebiedblijkt extragevoeligtezijn
voorveranderingen inde grondwaterstand.
Debouwmethode wasafgestemd opdedes16
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tijds voorkomendegrondwater- enbodemtoestand.Veranderingen hierin kunnen problemen veroorzaken aandebebouwing.
Inhetoud stedelijk gebied doenzich
vootal tweeproblemen voordiegerelateerd
zijn aandetweefunderingstypen dieinde
oudebinnensteden veelvuldigzijn toegepast:defundering opstaalende fundering
oppalen.Heteersteprobleem heeft te
maken met opttekkend vochtviagemetselde
fimderingsmuren. Ditprobleem wordt
meestalveroorzaakt door tehogegrondwaterstanden,oftewel grondwateroverlast.Het
tweedeprobleem vormtdeaantastingvan
houten paalfunderingen. Dit wordt inveel
gevallen vetoorzaakt door telagegrondwaterstanden,oftewel grondwateronderlast. De
vanplaats totplaatssterkwisselendetoepassingvandeverschillende funderingstypen
inoudebinnensteden maakt het zoeken
naaroplossingen toteen lastigeopgave.De
aantasting vanhouten paalfunderingen
blijkt groteeconomischeconsequenties met
zichmeete brengen.

Vastgoedwaarde
Omdegevolgen vandeaantasting van
houten paalfunderingen voordevastgoedwaardeinbeeld tekunnen brengen,heeft de
stadDordrecht modelgestaan.Hier zijn
effecten opdevastgoedwaarde waarneembaarennietalleen bij panden waarbij de
houten paalfundering isaangetast.InDordrechtzijn risicogebieden met betrekking
totgrondwaterproblemen aangegeven.Bij
pandeninzo'nrisicogebied,waarnoggeen
aantasting isaangetoond, iseveneens sprake
vaneenwaardedrukkend effect. Uit informatievanmakelaarsblijkt datdit waardedrukkend effect tussende50en 100procent

vande(fictieve) herstelkosten ligt.Gegevens
vandegemeenteDordrecht laten ziendat de
gemiddelde herstelkosten ongeveer57.000
europerwoning bedragen.
Het aantalgevallen van grondwateronderlast wordtdootKPMG/Gtontmij voor
heelNederlandgeschat op 140.000. Een hetzieningvandezeschatting vangevallen van
grondwateronderlast met behulp vangegevensvan hetCBSheeft aangetoond dat dit
aantal nogsteedsactueel is.Het aantal
woningen datgebouwd isvoor 1945en in
Laag-Nederland ligt,komt hiermeegoed
overeen.Hetjaartal 1945kangezien worden
als(globaal)grensjaartal tussen eenrisicogebiedeneen niet-risicogebied.
Alsdit aantal alsuitgangspunt wordt
aangehouden, zoudateenaanzienlijk landelijk effect betekenen voorde vastgoedwaarde.Meteengemiddeld waatdedrukkend
effect van75procent endegemiddelde herstelkosten perwoningvan57.000euro, komt
ditvoorheelNederland neeropeen bedrag
datdezesmiljard euro benadert.

Potentiële herstelkosten
Zoweleentehogealseentelagegrondwaterstand kangevolgen hebben voothetbebouwdgebied.Nietalleendebebouwing kan
problemen ondervinden vangrondwaterstandwisselingen.Ookkunnen bijvoorbeeld
beplantingenbestratingschadeoplopen.Om
eenschattingtekunnen maken vandepotentiëleherstelkosten perwoningheeft een
woningvangemiddeldegroottemodelgestaan.Het betreft hiereenwoningineenwijk
diegebouwd isvoor 1945.Ditjaartalgeldt
globaalgeziennietalleenvootgrondwateronderlast, maarookvoorgrondwateroverlast.
Bijdeschatting iseveneenseengemiddeldaantal vierkantemetersopenbaar terreineneengemiddeld aantal vierkante
meters tuin perwoning meegenomen.
Ajb.1.

Depotentiëleherstelkostenbijgrondwateroverlastbedraden.gemiddeld18.500euro
perwoning.

Uitdeberekeningvolgtvootgrondwaterovetlasteenmaximaalpotentieel bedtagvan
18.500europerwoning.Ditisinclusiefhet
openbaarterrein.Hierbij moetechterwelvermeldwordendatindepraktijk nietallekostenookdaadwerkelijk tegelijkertijd zullen
voorkomen.Indepraktijk blijken dekosten
aanalleendewoningen(duszonderhetopenbaarterrein)bijgrondwateroverlast gemiddeld tussende500en2.000euroteliggen.
Voorgrondwatetonderlast isdit aanzienlijk meer.Hier bedragende potentiële
kosten vooreengemiddelde woning54.000
euro.Bijgrondwateronderlast kunnen de
kostenechter variëren van 10.000euro tot
soms200.000euro.
Hetaantalgevallen van grondwateroverlast wordt door KPMG/Grontmijvoor
heelNederland geschatop 150.000.Wanneer
depotentiële kosten voorzowel grondwateronderlast alsgrondwateroverlast bijelkaar
opgeteld worden,komtditopeen landelijke
kostenpost vanongeveer tien miljatd euro.
Detabelmaakt demogelijke economischegevolgen inzichtelijk.

Mogelijke effecten op de stad
Eenstad dietekampen heeft met funderingsproblemen, loopteengrotekansom
eennegatiefimagotekrijgen. Deonbekendheidmet deproblemen endeaanpakervan
beïnvloeden debelevingswereld van mensen
vaaknegatief Eenadequate aanpak,zoals
het beschikbaar stellen vansubsidieseneen
goedeinformatievootziening overdezeaanpakkanhet imagovaneenstad weer positief
beïnvloeden. Depanden waarbij deaantastingvan houten paalfunderingen optreedt,
liggen vaakineengewildgebied.Negentiende-eeuwsestadswoningen endebekende
jarendertigwoningen'bijvoorbeeld zijn zeer
geliefd. Leegstandenvervalzullen waarschijnlijk nietsnelvat kunnen krijgen op
deze wijken.
Deaantrekkelijkheid vanhetoudstedelijkgebiedopinvesteerderszalnaar verAjb.z:

Depotentiëleherstelkostenbijgrondwateronderlastbedragengemididd54.000euro
perwoning.

wachtingniet telijden hebbenondetde funderingsproblemen. Groteinvesteerders zullenindezegebieden investeren inwaardevolle,geliefde panden ofzijzullen panden
dieineenslechtestaat verkeren slopen en
vervolgensnieuwbouw plegen.Welworden
effecten opdeontwikkeling vannieuwstedelijkgebied inlaaggelegendelen van
Nederland verwacht. Erdoemensteedsvaker
geluiden opvan investeerdersdienu almeer
tekening houden met de(verwachte) ontwikkelingen vande(grond)waterstand bijde
keuzevooreenlocatievanhun vastgoed.

Conclusies en aanbevelingen
Gecondudeetd kan wotdendat Nederlandeenaanzienlijke opgavevoordeboeg
heeft alshetgaatomdegrondwaterptoblematiekin hetstedelijk gebied.Klimaatvetandetingzaleenbelangrijkeffect hebben op
detoekomstigeontwikkelingen vande
giondwaterproblemen. Een toenemende
neerslagintensiteit en neerslaghoeveelheid
enerzijds enmeerverdamping indezomer
anderzijds zaldekansopgrotere grondwatetstandwisselingendoen toenemen.Met
name laaggelegengebieden in Nederland
zullen hiervanproblemen ondervinden.Een
goede,wettelijkvetankerdekoppelingtussen het bouwtijp maken vangronden ende
grondwaterstandontwikkeling iscruciaal in
deoplossingsstrategie. Hiermee kan lettetlijkvoldoendeafstand tussende bebouwing
en hetgrondwater wordengewaarborgd.De
kansopgrondwateroverlast kan hierdoor
verkleind worden.Betetbouwrijp maken
zoudevoorzichtigheid van investeerders bij
investeringeninlaaggelegen gebiedenwellichtkunnen wegnemen.

Eenontwateringsdieptevan60centimetet
ondermaaiveldzou hiervoor indemeeste
gevallen voldoendezijn.Dezeontwateringsdieptezou dan welgrondwateroverlast met
zichmeekunnen brengen.Uitde financiële
analyseeerder indit artikelblijkt dat het
oplossenvanoverlastgoedkoper isdan het
vervangenvan houten paalfunderingen. Een
ontwateringsdiepte van60centimetet ondet
maaiveldzou eenmooicompromis zijn.
Opdit moment isjuridisch nietgoed
getegeldwelkepartijen detaakhebben om
hetgrondwater inhetstedelijkgebiedoppeil
tehouden.Het wetsvoorstel waarin onder
anderedegemeentelijke verantwootdelijkheidvoorhetmogelijk(blijven)makenvan
hetontwateren vanparticulier terrein wordt
geregeld,iseenbelangrijke ontwikkeling.
DeNedetlandse traditie vanhet sturen
vanhet watet indetichtingdiewij Nederlanderszelfwensten,volgdeopeen periode
waarin het land werdaangepast aan het
watet.HetNederlandse landschap zalzich
indetoekomst (weer)steedsmeer moeten
aanpassen aan hetwaterinplaatsvan
andetsom. Eenkostbareaangelegenheid.%
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Omgrondwatetonderlast in bestaand
stedelijkgebied tevoorkomen ishet van
belangomdegrondwaterstand opeendusdanigehoogterehouden datdroogstand van
houten paalfunderingen wordtvoorkomen.

Economischeconsequentiesvandegrondwaterproblemariek(ineuro's).
soort problematiek
grondwateroverlast
particuliertettein
openbaat tettein
totaal
grondwateronderlast
patticulietterrein
openbaar tetrein
totaal
totaalpotentiëlekosten
totaalwaardedrukkend
ejfectgrondwareronderlast

kosten per woning

aantalwoningen

kosten

10.000
8.500
18.500

150.000

2.775.000.000

52.600
1.400
54.000

140.000

7.560.000.000

+/-10miljatd
+/-6miljatd
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