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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en opdracht 

In de wijk Boshoven te Weert wordt op meerdere locaties door bewoners overlast ervaren bij 

hevige neerslag. Deze overlast verschilt van borrelende afvoeren binnenshuis tot water op 

straat en problemen met grondwater in kelders. De problematiek beperkt zich hierbij tot diverse 

locaties verspreid over de Bloemenbuurt. Om te bepalen in hoeverre deze problemen te wijten 

zijn aan een mogelijk onvoldoende afvoercapaciteit van de gemeentelijke riolering heeft de ge-

meente Weert aan Grontmij Nederland B.V. opdracht gegeven deze afvoercapaciteit te onder-

zoeken. 

Opgemerkt wordt dat Grontmij in 2009 een onderzoek heeft uitgevoerd naar de wateroverlast in 

de buurt, waarbij is gekeken naar de bodemopbouw, grondwaterstand en het aanwezige drai-

nagestelsel. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van dit onderzoek. 

 
1.2 Gebiedsomschrijving 

De Bloemenbuurt ligt aan de noord-westzijde van Weert en wordt begrensd door de Eindho-

venseweg aan de oostzijde, de Floralaan aan de zuidzijde, de Korenbloemstraat en de Klap-

roosstraat aan de westzijde en de Vosseweg aan de Noordzijde. Op onderstaande afbeelding is 

de grens van het betreffende gebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1: Begrenzing beschouwde gebied (bron Google Earth) 
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Aan de westzijde langs het plangebied ligt een waterlossing. Voordat binnen het gebied wo-

ningbouw plaatsvond, trad in natte perioden inundatie van het gebied op. Om deze reden is 

binnen het gebied voorzien in een drainagestelsel. Het gedraineerde water wordt middels een 

pomp afgevoerd naar het gemeentelijke rioolstelsel. 

 

Binnen het gebied is er relatief weinig variatie in maaiveldhoogte. Uitgaande van de putdeksel-

hoogtes van de rioolputten varieert de hoogte in het totale gebied tussen 31,50 en 32,39 m + 

N.A.P. Het gedeelte waar de meeste problemen optreden varieert echter tussen de 31,60 en 

31,90 m + N.A.P. (grofweg het blauw gekleurde gebied op onderstaande afbeelding). 

 

 
Figuur 1.2: Hoogteverloop beschouwde gebied 

 

Tijdens een terreininspectie is gebleken dat de wijk sterk verhard is met hoofdzakelijk elemen-

tenverharding (klinkers). Door lokale kleine verzakkingen (mogelijk veroorzaakt door de hoge 

grondwaterstanden) treedt relatief veel plasvorming op. 

 
1.3 Uitgangspunten 

Bij het onderzoek naar de afvoercapaciteit van de riolering zijn de volgende uitgangspunten ge-

hanteerd: 

 De rioleringsgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Weert als CSV-bestand; 

 Als maatgevende neerslaggebeurtenis (ontwerpnorm) is bui 08 conform Leidraad Riolering, 

Module C2100 gehanteerd. Bij deze neerslaggebeurtenis mag geen water op straat worden 

berekend. 

 
1.4 Relevante begrippen 

In de volksmond worden diverse woorden door elkaar gebruikt wanneer sprake is van hinder of 

schade door water dat niet, of niet snel genoeg, kan worden afgevoerd. In de rioleringswereld, 

en daarmee ook in deze rapportage, hebben deze woorden een specifiekere betekenis en is het 

van belang deze goed te onderscheiden: 

 Plasvorming: het ontstaan van lokale plassen water op maaiveld ten gevolge van het niet 

kunnen afstromen naar kolken door ongunstige hoogteligging. Deze plassen verdwijnen 

door verdamping en, indien mogelijk, infiltratie naar de ondergrond; 

 Water op straat: het ontstaan van plassen water op straat ten gevolge van het niet snel ge-

noeg kunnen afvoeren van het water naar de daartoe bestemde voorziening (bijvoorbeeld 

riolering of waterloop). Het water blijft hierbij ‘binnen de trottoirbanden’ en er is geen sprake 

van water in panden of schade anderszins. Er kan in meer of mindere mate hinder ontstaan 
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voor passerend verkeer. Dit water wordt na afloop van de regenbui relatief snel alsnog afge-

voerd; 

 Wateroverlast: ernstige mate van water op straat, waarbij water in panden stroomt of andere 

schade ontstaat door afstromend water dat naar tuinen, kelders, enz. stroomt.
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2 Resultaten 

2.1 Huidige situatie 

Als basis voor het onderzoek is een hydraulische berekening gemaakt van de huidige situatie. 

Deze resultaten geven inzicht in de afvoercapaciteit van het gemeentelijk rioolstelsel op dit 

moment. Een belangrijk aspect bij deze beoordeling is de zogenaamde waking. De waking is de 

afstand tussen het maaiveld en de hoogst berekende waterstand in de riolering. Is de waking 

negatief dan is de berekende waterstand hoger dan het maaiveld en is er sprake van water op 

straat of, in ernstige gevallen, wateroverlast. 

In onderstaande figuur is de berekende waking in de bestaande situatie weergegeven. Hieruit 

blijkt, dat op diverse locaties een negatieve waking wordt berekend (blauw gekleurde putten). 

Deze blijft beperkt tot minder dan 10 cm boven maaiveld,  op één locatie in de Orchideestraat 

na waar 11 cm negatieve waking wordt berekend. 

 

 

 
 

Figuur 2.1: Berekende waking in huidige situatie, bui 08 

 

Uit analyse van de berekeningsresultaten blijkt, dat binnen het gehele stroomgebied de maxi-

male waterstanden hoog zijn. Dit wordt veroorzaakt door de relatief hoge overstortdrempel van 

de interne overstortput in de Korenbloemstraat en van de externe overstort aan het einde van 

de overstortleiding ten noordwesten van de Veldbloemstraat. In figuur 2.2 is een lengteprofiel 

weergegeven van de riolering met de berekende waterstanden vanaf de externe overstort (links 

in het plaatje) tot aan de kruising Vrakkerstraat/Anjelierstraat. Hieruit blijkt, dat de betreffende 

overstortdrempels maatgevend zijn voor de berekende waterstanden en dat er relatief weinig 

drukopbouw ontstaat in het rioolstelsel. 
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Figuur 2.2: Lengteprofiel van externe overstort naar kruising Vrakkerstraat/Anjelierstraat, bestaand bui 08 

 

De hoogte van de interne overstortdrempel in de Korenbloemstraat is slechts circa 50 cm lager 

dan de maaiveldhoogte binnen een groot deel van het betreffende gebied. 

 
2.2 Oplossingen 
2.2.1 Aanpassen overstorthoogtes 

In de vorige paragraaf is geconcludeerd, dat de hoogte van de interne en externe overstort-

drempels maatgevend is voor de berekende waterstanden. De meest voor de hand liggende 

oplossing is dan ook het verlagen van deze overstortdrempels. Door deze verlaging wordt er 

echter meer gemengd rioolwater op het oppervlaktewater geloosd, waardoor er meer verontrei-

nigingen in het oppervlaktewater terecht zullen komen. De hoogte van een overstortdrempel is 

dan ook een compromis tussen afvoercapaciteit enerzijds en oppervlaktewatervervuiling ander-

zijds. De toename van de geloosde hoeveelheid gemengd rioolwater kan worden gecompen-

seerd door het aanleggen van een bergingsvoorziening bij de externe overstort. 

 

Teneinde het effect van drempelverlaging te bepalen is een hydraulische berekening gemaakt, 

waarbij de interne overstort in de Korenbloemstraat is verlaagd naar 30,70 m + N.A.P. (was 

31,21 m + N.A.P.) en de externe overstort is verlaagd naar 30,60 m + N.A.P. (was 31,00 m + 

N.A.P.). Uit de resultaten van deze berekening blijkt, dat vrijwel overal binnen het plangebied 

een positieve waking wordt berekend (zie figuur 2.3). Bij het grootste deel van de putten, waar-

bij in de huidige situatie water op straat werd berekend, is nu 10 tot 30 cm waking aanwezig. 

Hoewel deze waterstanden geen water op straat opleveren, en daarmee voldoen aan de ge-

stelde eis ten aanzien van de afvoercapaciteit, zijn ze wel kritiek met betrekking tot de ontluch-

ting van de huisaansluitingen. Bij dergelijke hoge waterstanden kan terugstuwing van water 

door de huisaansluitingen ontstaan. Wanneer de rioolontluchting van een pand niet, of niet vol-

doende goed, functioneert kan dit inpandig problemen opleveren (bijvoorbeeld borrelen-

de/spuitende toiletten of schrobputjes). Of dit in de praktijk het geval is, danwel blijft, is niet the-

oretisch te onderbouwen. De praktijk moet dit uitwijzen. 

 

Door de verlaging van de overstortdrempels neemt de interne berging in het rioolstelsel met 

circa 260 m³ af. Hierdoor nemen de geloosde hoeveelheden gemengd rioolwater toe. Voor de 

huidige situatie is deze hoeveelheid berekend op 33 m³ bij bui 08. Na verlaging van de over-

stortdrempels neemt dit toe naar 179 m³. Ondanks dat dit een significante toename is, is deze 

overstorthoeveelheid nog steeds erg klein in relatie tot het afvoerend oppervlak. Bovendien kan 

op basis van deze resultaten geen uitspraak worden gedaan over het gemiddelde jaarlijkse 

overstortvolume, hetgeen van belang is om te bepalen in hoeverre wordt voldaan aan de eisen 

ten aanzien van de waterkwaliteit. Hiervoor is een separate berekening noodzakelijk welke bui-

ten het kader van deze opdracht valt. 
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Figuur 2.3: Berekende waking in situatie met verlaagde drempels, bui 08 

 
2.2.2 Realiseren extra overstortmogelijkheid (combi) 

Hoewel de hiervoor omschreven maatregel een duidelijk positieve invloed heeft op de optre-

dende waterstanden, zijn deze waterstanden nog steeds kritiek met betrekking tot de ontluch-

ting van de huisaansluitingen. Een verdere verlaging van de overstortdrempels is echter niet 

gewenst in verband met de toename van de vervuiling van het oppervlaktewater. 

Een andere mogelijkheid om de waterstanden verder te verlagen is het realiseren van een extra 

overstortvoorziening. Hierdoor wordt de te lozen hoeveelheid water verdeeld over twee locaties, 

waardoor de drukopbouw in het rioolstelsel afneemt. Deze drukopbouw wordt na verlaging van 

de bestaande overstortdrempels een grotere factor dan in de huidige situatie. 

Een dergelijke voorziening kan worden gerealiseerd ter plaatse van put 1D74 in de Boterbloem-

straat. Vanuit deze put kan een overstortmogelijkheid worden gemaakt naar het langsgelegen 

overstortriool. Onderstaande figuur geeft de berekende waking weer na verlaging van de be-

staande overstortdrempels in combinatie het realiseren van een overstort vanuit put 1D74 

(drempelpeil 30,70 m + N.A.P., drempellengte 2,0 m). 

 

 
Figuur 2.4: Berekende waking in situatie met verlaagde drempels en extra overstort, bui 08 
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Uit figuur 2.4 blijkt, dat de berekende waking ten gevolge van de extra overstortmogelijkheid 

met circa 10 cm toeneemt (de berekende waterstanden zijn circa 10 cm lager). 

 
2.2.3 Afkoppelen afvoerend oppervlak 

Een andere mogelijkheid om de waterstanden in de riolering te verlagen is door afvoerend op-

pervlak af te koppelen. Dit houdt in, dat oppervlak dat nu op het gemengde riool is aangesloten, 

hiervan wordt afgekoppeld en het daarop vallende hemelwater op een andere wijze wordt ver-

werkt. Hierdoor neemt de belasting op het gemengde rioolstelsel af en blijven de waterstanden 

lager dan in de huidige situatie. 

Om hiermee een significant resultaat te behalen dient echter een behoorlijke hoeveelheid op-

pervlak te worden afgekoppeld. Om een indicatie te geven is een berekening gemaakt waarbij 

25% van het oppervlak binnen het beschouwde gebied is afgekoppeld. Dit komt overeen met 

circa 2,4 ha. Uit de resultaten van deze berekening kan worden geconcludeerd dat het effect 

van deze afkoppeling iets groter is dan van de verlaging van de bestaande overstortdrempels 

(zie paragraaf 2.2.1). 

In figuur 2.5 is de berekende waking grafisch weergegeven. 

 

 
Figuur 2.5: Berekende waking in situatie met 25% afkoppeling, bui 08 

 

Het afkoppelen van afvoerend oppervlak heeft in plaats van een nadelige effect een positief 

effect op de vervuiling van het oppervlaktewater. Daartegenover staat wel dat dit een zeer grote 

ingreep is, welke in feite neerkomt op het volledig herstructureren van de infrastructuur (wegen 

en riolering) binnen het beschouwde gebied. 
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3 Samenvatting en conclusies 

In verband met wateroverlast die door diverse bewoners in de Bloemenbuurt wordt ervaren is 

een onderzoek gedaan naar de afvoercapaciteit van het betreffende rioolstelsel. 

Uit het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd, dat het rioolstelsel in de Bloemen-

buurt niet aan de gestelde afvoercapaciteitseis voldoet. Oorzaak hiervan zijn de overstortdrem-

pels, welke relatief hoog zijn in relatie tot het maaiveldniveau. 

 

Om te kunnen voldoen aan de afvoercapaciteitseis bestaan technisch gezien twee mogelijke 

oplossingsrichtingen. De eerste is het verlagen van de overstortdrempels (zie paragraaf 2.2.1) 

en de tweede het afkoppelen van afvoerend oppervlak (zie paragraaf 2.2.3). 

 

De eerste optie levert theoretisch voldoende afvoercapaciteit, maar blijft kritiek met betrekking 

tot ontluchting van de huisaansluitingen. Om de situatie nog verder te verbeteren is in paragraaf 

2.2.2 een aanvullende maatregel omschreven. De mogelijkheid bestaat hier om de maatregelen 

eventueel gefaseerd uit te voeren. Nadeel van deze maatregel(en), is dat de vervuiling vanuit 

het riool naar het oppervlaktewater toeneemt. Dit ten gevolge van de afname van de berging in 

het rioolstelsel. Deze bergingsafname bedraagt circa 260 m³ en kan indien nodig worden ge-

compenseerd door het realiseren van extra berging bij de externe overstort. In hoeverre dit 

noodzakelijk is om te voldoen aan de hieraan gestelde eisen is in het kader van deze opdracht 

niet onderzocht. 

Na verlaging van de overstortdrempels voldoet de afvoercapaciteit van het rioolstelsel aan de 

gestelde eis. 

 

De tweede optie past niet de aanwezige afvoercapaciteit aan, maar de hoeveelheid af te voeren 

water. Door het zogenaamde afkoppelen wordt er tijdens neerslag minder water naar de be-

staande riolen afgevoerd, waardoor de aanwezige afvoercapaciteit voldoende is en aan de ge-

stelde eis wordt voldaan. 
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Hydrologisch onderzoek Bloemenbuurt –ten behoeve van wateroverlast in de wijk Boshoven in 

de gemeente Weert-, Grontmij, referentienr. 271168.rm.231.R001, d.d. 31 maart 2009  

 
Algemeen 

In opdracht van de gemeente Weert heeft Grontmij Nederland bv een onderzoek verricht naar 

de wateroverlast in de Bloemenbuurt, onderdeel van de wijk Oda II/III te Boshoven in de ge-

meente 

Weert. 

 
Aanleiding en doel 

De bloemenbuurt in de wijk Oda II/III te Boshoven van de gemeente Weert is in de jaren ‘80 

aangelegd. Het betrof een vrij nat gebied dat door verschillende watergangen werd ontwaterd. 

Tijdens het bouwrijpmaken van de wijk is waarschijnlijk niet voldoende aandacht besteed aan 

de ont- en afwatering van de wijk, waardoor een merendeel van de woningen binnen de wijk te 

maken heeft met wateroverlast. Na de aanleg van de woonwijk is, als gevolg van klachten uit de 

woonwijk, in de jaren 1986-1988 in het oostelijk en westelijk deel van de woonwijk een draina-

gesysteem aangelegd. 

 

Na een inventarisatie van het comité Wateroverlast Boshoven in 2008 is de mate van water-

overlast binnen de Bloemenbuurt inzichtelijk gemaakt. Uit deze inventarisatie blijkt dat in vrijwel 

alle straten klachten zijn. De klachten lopen uiteen van water in de kruipruimte, verstopte afvoe-

ren of wc’s, blank staande straten bij hevige regen, lekkage van waterleidingen, last van vocht 

in de woning en borrelende wc’s. 

In het onderhavig onderzoek wordt het infiltrerend hemelwater en het grondwater in ogen-

schouw genomen, waarbij ook naar het huidig functioneren van het drainagestelsel wordt geke-

ken. De klachten ten aanzien van de riolering alsmede de bouwkundige gevolgen hiervan (bij-

voorbeeld vocht), worden verder uitgewerkt door de gemeente Weert en vormen geen onder-

deel van dit onderzoek. 

 

Het doel van het onderzoek is tweedelig, te weten: 

 het inzichtelijk maken van de oorzaak van de problemen ten aanzien van de wateroverlast 

op het gebied van infiltrerend hemelwater en grondwater; 

 het aandragen van maatregelen om de problemen ten aanzien van het infiltrerend hemelwa-

ter en grondwater op te lossen. 

 
Werkwijze 

Het onderzoek bestaat uit globaal 3 fasen namelijk: 

 fase 1: Bureaustudie; 

 fase 2: Veldonderzoek 

 fase 2a: Geohydrologisch veldonderzoek naar bodemopbouw en grondwaterstanden; 

 fase 2b: Inspectie drainage; 

 fase 3: Analyse onderzoeksresultaten. 

 

Resultaten en conclusie 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in februari 2009. 
 

Bodemopbouw 

In het gebied is deels een ondiepe kleilaag gelegen van 30,7 tot 30,9 m+NAP. Deze is niet aan-

eengesloten en is deels scheef gelegen. Hieronder is een aaneengesloten 2
e
 kleilaag gelegen. 

Het deel waar de kleilaag lager ligt bevindt zich ook de drainage. De tweede kleilaag betreft een 

stagnerende laag aangezien het een aaneengesloten kleipakket betreft.  De 3e kleilaag is bij alle 

diepere boringen aangetroffen. Het is niet bekend of het hier een aaneengesloten laag betreft, 

omdat het hier enkel 5 diepe boringen betreft. De 3e kleilaag vertoont ook veel verschil in de 

diepteligging (variërend van 27,4 tot 29,7 m+NAP) waardoor niet bekend is of het hier een aan-

eengesloten kleilaag betreft. 
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Op basis van de gegevens kan worden geconcludeerd dat de 2e kleilaag voor de geohydrologi-

sche situatie de belangrijkste laag is waarop het infiltrerend hemelwater stagneert. 
 

Grondwater 

Vanwege het feit dat de 1e kleilaag in het middengedeelte niet aanwezig is, zal het infiltrerend 

hemelwater van het oostelijk en westelijk deel van het plangebied en van Vrakker West groten-

deels afstromen naar het middengedeelte alwaar het op de 2e kleilaag stagneert. 

De 2e kleilaag heeft in het oostelijk en westelijk deel van het plangebied, waar ook de 1e kleilaag 

ontbreekt, een depressie waar het water van vrijwel het gehele plangebied zich verzamelt. 

In de gebieden waar de kleilaag lager ligt en toestroming vanuit het omringende gebied plaats-

vindt, liggen ook de drainagesystemen. Ter plaatse van deze twee depressies komt, als gevolg 

van de lage ligging van de tweede kleilaag, een kwelsituatie voor waardoor ook hier toestroming 

van dieper grondwater plaatsvindt.  

Aangezien in de oude bodemrapporten ten behoeve van de aanleg van het drainagesysteem 

ook al sprake was van spanningswater, wordt verondersteld dat het hier een van nature voor-

komende kwelsituatie betreft. Hierdoor dienen de drainagesystemen niet enkel het hemelwater 

van het afwaterend gebied te verwerken, maar ook van de omliggende gebieden en kwelwater 

vanuit het dieper grondwater. Verder blijkt dat het infiltrerende hemelwater ter plaatse van de 

wijk Vrakker West ook over de 1
e
 kleilaag naar de Bloemenbuurt afstroomt. Daarnaast is door 

het stopzetten van het pompstation van de WML het grondwater in de wijk circa 0,4 meter ge-

stegen. De verwachting is dat de drainagesystemen hier niet op zijn gedimensioneerd. 

 

De GHG in het plangebied bevindt zich plaatselijk (ter hoogte van hoek Orchideestraat/ Klap-

roosstraat en het gebied ten oosten van de Lavendelstraat) rond en boven het niveau van de 

kruipruimte, waardoor gesteld kan worden dat hier wateroverlast kan voorkomen. Aangezien 

niet alle gegevens met betrekking tot de diepte van de kruipruimten beschikbaar zijn, kan geen 

uitspraak worden gedaan over welke straten het precies betreft. Daarnaast was de meetperiode 

te kort om te kunnen aangeven, wanneer en gedurende welke periode wateroverlast plaats-

vindt. De gemeten grondwaterstand op 2-3-2009 bevond zich onder het niveau van de kruip-

ruimte. In het middengebied stond het grondwater plaatselijk direct onder het niveau van de 

kruipruimte waarbij, als gevolg van capillaire werking, het niveau van het water mogelijk tot in 

de kruipruimte kan komen. 

 

Uit de schattingen van de GLG blijkt dat deze zich onder het niveau van de drains bevindt (en-

kele decimeters tot plaatselijk 1 à 2 meter) waardoor de drains tijdelijk droog kunnen komen te 

staan. Uit de GHG en GLG blijkt dat de fluctuatie van het grondwater 2 tot 3 meter bedraagt, 

waardoor toch blijkt dat het watersysteem sterk reageert op hemelwater. Echter aangezien de 

GHG en GLG vooralsnog is bepaald aan de hand van hydromorfe kenmerken in de bodem, is 

het goed mogelijk dat dit oude waarden betreffen en voor de huidige situatie niet geheel repre-

sentatief zijn. Aanvullende monitoringsgegevens van de grondwaterstanden over langere perio-

den dienen hier meer inzicht in te geven. 
 

Grondwaterkwaliteit 

Bij een vergelijking tussen de temperatuur, pH- en EC-waarden kan gesteld worden dat duide-

lijke verschillen waarneembaar zijn tussen de ondiepe en diepe peilbuizen. De diepe peilbuizen 

hebben een afwijkende temperatuur (hogere temperatuur 9-10 graden), pH (licht zuur <6,13) en 

EC-waarde (310-640 μs/m). De waarden in de diepe peilbuizen komen overeen met grondwater 

en de waarden, met uitzondering van uitschieters, in de ondiepe peilbuizen meer met hemelwa-

ter. Mogelijk dat het hier een grote aaneengesloten depressie betreft. Echter op basis van de 

beschikbare gegevens kan hier geen definitieve uitspraak over worden gedaan. 

 

De samenstelling van het water in de peilbuizen 5 en 12 waar spanningswater met hemelwater 

wordt vermengd, worden ook lage pH-waarden gemeten en lage EC-waarden, waardoor dit 

beeld wordt bevestigd. Echter in de peilbuizen wordt wel een lagere temperatuur gemeten. 

In de ondiepe peilbuizen zijn, in relatie tot de ligging en filterstelling, geen duidelijke verbanden 

waarneembaar. 

Ten aanzien van de EC-waarden blijkt dat in de peilbuizen 1, 9 en 16 een hoge EC-waarde is 

gemeten. Niet duidelijk is of dit te relateren is aan mogelijke lekkage van rioolwater of dat dit 
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(structurele/eenmalige) uitschieters zijn van verontreinigd grondwater of verontreinigd infiltre-

rend hemelwater. Opgemerkt moet worden dat het hier een eenmalige meting van de pH, EC 

en temperatuur betreft. Op basis van een rioolinspectie kunnen mogelijke lekkages uit het riool 

worden uitgesloten. 
 

Drainagesysteem 

Uit de inspectie van de drainage is gebleken dat vermoedelijk meer drainageleidingen in het 

gebied liggen dan op de revisietekening is opgenomen. Op een aantal putten kwamen meer 

leidingen uit dan op basis van de revisietekening verwacht zou worden. Tijdens dossieronder-

zoek bij de gemeente zijn verschillende tekeningen aangetroffen met daarop drainagesyste-

men. De verwachting is dat op de tekeningen in het dossier meer leidingen zijn aangegeven 

dan op de revisietekeningen staan. 
 

Kwaliteit drainage 

Uit de inspectie met de camera bleek dat in alle drainageleidingen wortels voorkwamen die met 

een spuit van 200 bar niet verwijderd konden worden. Op een aantal plaatsen kon de camera 

niet verder vanwege de dichtheid van de wortels. Met name in de delen van de leidingen die 

onder plantsoenen/groenstroken lagen komt deze wortelvorming naar voren. 

Het drainagesysteem is, middels het aanbrengen van omhoog geplaatste bochten op de uit-

mondingen in de pompputten, zodanig aangelegd dat er altijd water in het systeem aanwezig 

zou moeten zijn. Omdat is gebleken dat de drains boven de GLG zijn gelegen is dit echter on-

mogelijk. Uit de grote hoeveelheid ijzeroxydatie en wortelingroei in de drains blijkt ook dat er in 

het verleden perioden geweest zijn waarin het systeem droog heeft gestaan, daar wortelingroei 

en in mindere mate vorming van ijzeroxydatie alleen kan plaatsvinden bij aanwezigheid van 

zuurstof. De wortelingroei wordt voornamelijk geconstateerd op plaatsen waar bomen staan of 

hebben gestaan. Dit komt voor op een aanzienlijk gedeelte van het systeem. Neerslag van ijzer 

kan ook in mindere mate plaatsvinden door middel van micro-organismen die ook actief zijn 

onder anaerobe omstandigheden. Bij verwachting van ijzerproblemen dienen buizen met grote 

perforaties te worden gebruikt (type B). Deze zijn in het plangebied toegepast. 
 

Aanbeveling 

Onderstaand zijn op basis van de resultaten van de analyse van de gegevens aanbevelingen 

opgenomen voor de korte en voor de lange termijn. De voorgestelde maatregelen dienen gefa-

seerd te worden genomen. 
 

Technische aanbevelingen 

 

Fase 1 

Om het huidige systeem op korte termijn weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren, wordt 

geadviseerd om zo spoedig mogelijk het gehele systeem onder hoge druk te reinigen. Na reini-

ging dient het gehele systeem middels video-inspectie gecontroleerd te worden om de dichtge-

groeide strengen op te sporen. Tevens kunnen de niet op de revisietekening aanwezige stren-

gen in kaart worden gebracht. Aanbevolen wordt derhalve ook alle tekeningen uit het dossier te 

controleren en eventueel buurtonderzoek bij de bewoners en woningstichtingen te doen voor 

een inventarisatie van in eigen beheer aangelegde drainage. Verder wordt aanbevolen tevens 

een inspectie van de riolering uit te voeren. Bij een volgende uitlezing van de divers wordt aan-

bevolen tevens de pH en EC per peilbuis te bepalen, mede ter bepaling of de eerder hoge ge-

meten waarden structurele waarden betreffen, en om deze gegevens met de rioolinspectie te 

kunnen vergelijken om eventuele lekkages te kunnen uitsluiten. Deze inspectie is inmiddels 

door de gemeente uitgevoerd waarbij de resultaten door de gemeente worden geanalyseerd. 
 

Fase 2+3 

Om voor de toekomst weer een optimaal functionerend drainagesysteem te krijgen, adviseren 

wij de slechte en door wortelingroei verstoorde delen te vervangen door een nieuwe drainage-

buis (type B) met polypropyleen omhulling 700 μm. De drainagesleuf dient gevuld te worden 

met drainagezand. Aan de buitenkant van het drainagezand dient kunststofdoek (antiwortel-

doek) aangebracht te worden om de ingroei van wortels in de toekomst zoveel mogelijk te voor-

komen. 
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Geadviseerd wordt het systeem na herstel om de 2 jaar onder hoge druk te reinigen. Eventuele 

wortelingroei zal, door het toepassen van kunststofdoek, beperkt blijven tot dunnere haarwortels 

welke bij periodieke reiniging onder hoge druk verwijderd zullen worden. 
 

Fase 4 

Gedurende fasen 1, 2 en 3 wordt geadviseerd continuering van de monitoring van alle in het 

plangebied aanwezige peilbuizen aan te houden voor het in beeld te krijgen van eventuele ver-

anderingen in het isohypsenpatroon als gevolg van het neerslagpatroon en aanvullende geno-

men maatregelen zoals beschreven in de fasen 1, 2 en 3. In het onderhavige onderzoek is ge-

bruik gemaakt van grondwaterstanden welke in een korte periode zijn gemeten (18 februari tot 

2 maart). Omdat de grondwaterstanden zich in het begin nog moeten instellen, kan alleen een 

zeer korte meetperiode worden geanalyseerd. Aanbevolen wordt de divers maandelijks uit te 

lezen en met behulp van de neerslaggegevens te bekijken hoe de het geohydrologisch systeem 

op hevige neerslag reageert in zowel natte en drogere perioden. Mogelijk dat een afwijking in 

het isohypsenpatroon ontstaat. Op basis van de maandelijkse uitlezing kan worden gekeken of 

de meetfrequentie van 1 maal per uur moet worden bijgesteld. 

Verder kan middels de monitoring van de grondwaterstanden bekeken worden of de maatrege-

len in fasen 1, 2 en 3 effect hebben op de grondwaterstand (wel dient voorafgaand hieraan in-

zicht verkregen te worden of en welke grondwaterstanden in het gebied sterk op hemelwater 

reageert voor en na de maatregelen aan de drainage). 
 

Fase 5 

Indien na reiniging en herstel van de drainage nog wateroverlast optreedt dient op basis van de 

metingen nader berekend te worden of, basis van de actuele gegevens met betrekking tot bo-

demopbouw, stromingspatronen in het grondwater en de inventarisatie van de kruipruimten, de 

drainagesystemen afdoende zijn gedimensioneerd (in feite toets oude drainageplannen). Uit het 

onderhavig onderzoek blijkt dat naast het hemelwater dat ter plaatse van het gebied valt, ook 

infiltrerend hemelwater van nabijgelegen gebieden (met name Vrakker West) naar het gebied 

afstroomt en ook kwelwater naar het ondiepere grondwater komt. Deze berekeningen kunnen 

pas worden uitgevoerd indien bekend is hoe het totale drainagesysteem is opgebouwd en waar 

kruipruimten aanwezig zijn en op welke diepte, dus na de inventarisatie van de nog niet beken-

de drains en kruipruimten. Na het uitvoeren van de berekeningen en de toets van de oude drai-

nageplannen dient mogelijk een nieuw drainageplan met   uitgangspunten te worden opgesteld. 

Verder geldt dat bij blijvende wateroverlast een inventarisatie van de kruipruimten dient plaats 

te vinden. Mogelijk zijn er veel kruipruimten erg diep. In de drainageplannen is rekening gehou-

den met een bepaalde ontwateringsdiepte. Ook dient geïnventariseerd te worden op welke stra-

ten en huisnummers nog steeds wateroverlast plaatsvindt. 
 

Communicatieve aanbevelingen 

Tenslotte geldt dat communicatie met de bewoners van belang is. Voorgesteld wordt vooraf-

gaand en na eventuele maatregelen en werkzaamheden de bewoners te informeren middels 

een nieuwsbrief (of ander vorm van communicatie), zodat de bewoners op de hoogte worden 

gehouden van de stand van zaken. Tevens dienen de bewoners geïnformeerd te worden dat bij 

de aanleg van de wijk is uitgegaan van een bepaalde ontwateringsdiepte welke behoort bij een 

bepaalde diepte van de kruipruimte. Indien bewoners een diepere kruipruimte hebben, dient de 

bodemhoogte in de kruipruimte omhoog te worden gebracht met grof zand of schelpenzand 

waarin de capillaire werking nihil is. 

 

Verder wordt aanbevolen een centraal meldpunt in te stellen voor wateroverlast zodat inzicht 

wordt verkregen wie waar welke overlast heeft en gedurende welke perioden. Aan de hand van 

een vragenlijst kan de benodigde informatie te worden verkregen om de drainage te optimalise-

ren. Bewoners kunnen gevraagd worden deze zaken bij te houden en ook te melden. 

 
 


