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Wareco is een gespecialiseerd ingenieursbureau op het gebied van water, bodem en
funderingen. Onze kracht is onze kennis van de ondergrond te integreren met de
bovengrondse opgaven. We verbinden onderzoeken en adviezen aan concrete ontwerpen
en uitvoering. Enthousiast, persoonlijk en innovatief. Al 40 jaar leveren we maatwerk, met
als resultaat hoge kwaliteit en duurzame, kostenbesparende oplossingen.

Vanuit meerdere vestigingen verspreid over Nederland bedienen we met circa 80 professionals
overheden, bedrijfsleven en particulieren.

We hechten grote waarde aan kwaliteit en duurzaamheid. Het managementsysteem is ISO 9001
(kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) gecertificeerd. Voor u
als opdrachtgever komt dit tot uiting in de vorm van duidelijke afspraken, het afhandelen
van klachten volgens vaststaande procedures en het, waar mogelijk en wenselijk,
aandragen van duurzame oplossingen.

Daarnaast staat duurzaamheid ook bij onze bedrijfsvoering hoog op de agenda. Dit komt
tot uiting in aandacht voor besparing op en hergebruik van grondstoffen en het beperken
van milieubelasting.
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1 Inleiding

In de wijk Bosch en Vaart in de gemeente Haarlem maken bewoners zich zorgen over de
grondwaterstand. Aan de ene kant ervaart een aantal bewoners overlast door te hoge
grondwaterstanden, aan de andere kant maken de bewoners zich zorgen over te lage
grondwaterstanden. Onder meer door te lage grondwaterstanden kan schade aan de
houten paalfunderingen in de wijk ontstaan.

De gemeente Haarlem is met de
bewoners in gesprek gegaan om
te inventariseren waar de
bewoners behoefte aan hebben
en wat op de weg van de
gemeente zou kunnen liggen bij
een mogelijke vervolgaanpak. De
gemeente heeft Wareco opdracht
gegeven om dit aan de hand van
een aantal werksessies vorm te
geven, met als beoogd resultaat
drie uitgewerkte scenario`s voor
vervolgstappen.

Het doel van het project is het komen tot bouwstenen voor beleidsontwikkeling. De
problematiek en wensen en kansen van de bewoners in de wijk Bosch en Vaart fungeren hierbij
als proeftuin voor een aanpak voor de hele gemeente.

In dit rapport wordt het proces beschreven dat gezamenlijk is doorlopen. De eindproducten van
het proces, te weten de drie uitgewerkte scenario`s, zijn opgenomen als bijlagen bij dit rapport.
Het betreft:
 Advies `uitbreiding gemeentelijke grondwaterzorgplicht`
 Routekaart `risico-scan eigen perceel`
 Blauwdruk `actief grondwaterpeilbeheer op eigen terrein`.

2 Proces

Er zijn vier werksessies gehouden met de projectgroep. De projectgroep bestaat
uit vertegenwoordigers van de wijk Bosch en Vaart, medewerkers van de gemeente en
medewerkers van Wareco. De wijk worden vertegenwoordigd door een bestuurslid van de
wijkraad Bosch & Vaart, ondersteund door een aantal bewoners dat zich op initiatief van de
wijkraad heeft aangesloten.

In totaal hebben er 14 mensen zitting in de projectgroep. De eerste drie werksessies hebben
plaatsgevonden in de periode december 2020 tot en met april 2021. Hierna heeft eind april een
tussentijds overleg plaatsgevonden en medio juli de vierde en laatste werksessie. De sessies en
het overleg vonden vanwege de corona-pandemie plaats via beeldbellen.

Funderingsproblemen kunnen verschillende oorzaken
hebben, zoals bijvoorbeeld zettingen (verzakkingen) in
samendrukbare lagen, aantasting van grenen houten
palen door bacteriën, overbelasting door op- en
aanbouw of door negatieve kleef. Waarbij inklinkende
grondlagen aan houten palen gaan hangen.

Bij dit onderzoek richten we ons primair op
funderingsproblemen als gevolg van aantasting van
houten palen door te lage grondwaterstanden.



datum 10 september 2021

referentie 205297_R_MHA_0353

P 4/8

In de eerste werksessie hebben we met elkaar kennisgemaakt en de uitkomsten van het
voorgaande onderzoek van Wareco samengevat. Vervolgens hebben we geïnventariseerd wat
de belangrijkste wensen van de bewoners van de wijk zijn, als het gaat om grondwaterbeheer
in Bosch en Vaart.

In de tweede werksessie hebben we met elkaar onderzocht welke maatregelen bij de eerder
genoemde wensen zouden kunnen passen.

In de derde werksessie hebben we de maatregelen uit de tweede sessie gecombineerd tot
scenario`s, die aansluiten op de geformuleerde wensen uit de eerste sessie.

Na de derde werksessie is er een tussentijds overleg ingepland. De gepresenteerde resultaten
vroegen om terugkoppeling met de achterban met aansluitend een tussentijds overleg met
bewoners, gemeente en Wareco. Vanuit de wijkraad is ter voorbereiding op het overleg per
mail een aantal vragen geformuleerd, waarvan het antwoord nog onvoldoende duidelijk is.

In het tussentijdse overleg heeft Wareco de vragen aan de hand van een presentatie
beantwoord (zie sheets bijlage 1). Besloten is om het rapport in concept op te stellen
en deze in de vierde werksessie te bespreken.

In de vierde werksessie hebben we het concept-rapport besproken en een doorkijk gemaakt
naar een vervolg.

Voor een uitgebreidere toelichting op de sessies verwijzen we naar bijlage 1, waar alle notulen,
infographics en sheets van de werksessies zijn opgenomen.

3 Uitkomst: scenario`s en producten

Uit de eerste werksessie bleek dat vanuit de wijk met name behoefte is aan meer informatie
op perceelniveau over de ondergrond: bodem, grondwater en fundering. Daarnaast is de wens
uitgesproken richting de gemeente om de communicatie naar de wijk over het project snel op
te starten. Tot slot ziet de wijk actief grondwaterpeilbeheer1 als kansrijk, waarbij het
gemeentelijk drainage-infiltratiesysteem nog actiever wordt ingezet.

In aansluiting hierop zijn gezamenlijk de volgende scenario`s geformuleerd:
Actief Grondwaterpeilbeheer: dit scenario is oplossingsgericht, waarbij de insteek
is om te lage (en te hoge) grondwaterstanden bij de woningen te reguleren door de
mogelijkheden van het aanwezige drainage-infiltratiesysteem nog beter te benutten.

Risico-scan Eigen Perceel: dit scenario is gericht op het inzichtelijk maken van het
probleem, te weten het risico op schade aan de bebouwing door te lage grondwater-
standen. Zodra meer zicht is op dit risico, kunnen er bewustere keuzes worden
gemaakt voor het treffen van maatregelen (o.a. actief grondwaterpeilbeheer).

1 Als toelichting verwijzen we naar de website http://www.kennisprogrammabodemdaling.nl/home/actief-
grondwaterpeilbeheer-in-bebouwd-gebied/
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Samen Sterk: dit scenario is gericht op samenhang en samenwerking. Samenhang in
fysische zin, namelijk het grondwater in het openbaar en particulier terrein, maar ook
samenhang tussen te lage en te hoge grondwaterstanden. Bij dit project ligt het accent
op lage grondwaterstanden, maar de vochtoverlast in de wijk door te hoge
grondwaterstanden moet niet uit het oog worden verloren. Samenwerking richt zich
met name op de verschillende actoren: gemeente, waterschap en bewoners. Maar ook
op bijvoorbeeld onderlinge samenwerking binnen een bouwblok of wijk.

De scenario`s zijn doorvertaald in drie producten, namelijk:
a. Een advies tot uitbreiding van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht
b. Een instructie voor een risico-scan lage grondwaterstanden op eigen

perceel (‘citizen-science’)
c. Een blauwdruk voor grondwaterbeheer op eigen terrein.

Deze uitgewerkte producten zijn in de bijlagen als aparte documenten terug te vinden.

Bij de uitwerking van de drie producten baseren we ons op de conclusies uit eerder onderzoek:

Conclusies uit eerder onderzoek

De gemeente heeft het grondwater op openbaar terrein voldoende op orde. Met het
drainage-infiltratiesysteem in de wijk voldoet de gemeente Haarlem aan de zorgplicht
zoals ze deze in haar verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan heeft verwoord.
Uitzondering hierop is het zuidelijk deel van het drainagesysteem. Er lopen een
 aantal sporen om dit ook op voldoende niveau te krijgen. Wareco heeft de gemeente
geadviseerd de drainage periodiek door te spuiten, een stuk leiding te vervangen en
een aanvullend meetpunt te realiseren.

De invloed van het drainage-infiltratiesysteem op de grondwaterstand bij de woningen
is beperkt. Dit komt door de bodemopbouw: kleilagen tussen het wegcunet
(weggedeelte) en de woningen houden de grondwaterstroming tegen.

Er is voldoende inzicht in de grondwatersituatie op openbaar terrein. Dit in
tegenstelling tot het particulier terrein: bodemopbouw, grondwaterstanden en
ondergrondse kenmerken van de woningen (kelders, kruipruimtes, funderingen)
kunnen per perceel weer anders zijn. Dit maakt dat het risico op droogteschade op
particulier terrein onvoldoende inzichtelijk is.
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4 Hoe verder?

Met de resultaten van dit project kunnen zowel de gemeente als de bewoners vervolgstappen
nemen.

Gemeente
Voor de gemeente ligt het vervolg in het opstarten van een traject om de grondwaterzorgplicht
te verruimen, in de vorm van het faciliteren van een aansluiting voor bewoners op het
gemeentelijke leidingsysteem. Daarnaast is de gemeente voornemens om het al eerder
opgestarte traject, voor herstel van de drainage-infiltratieleiding in het zuidelijke deel van de
wijk, zodanig af te ronden dat ook daar de grondwaterstand op openbaar terrein voldoende
op orde is.

Voor het verruimen van de grondwaterzorgplicht (faciliteren aansluitingen) zal een traject van
bestuurlijke besluitvorming moeten worden doorlopen, waarbij het Hoogheemraadschap van
Rijnland een belangrijke rol heeft. Er zullen met het Hoogheemraadschap afspraken gemaakt
moeten worden over het beschikbaar stellen van oppervlaktewater (van passende kwaliteit)
vanuit de Leidsevaart. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere:
 De beschikbare hoeveel oppervlaktewater. Hoeveel water is er nodig voor grondwaterregulatie

voor de wijk Bosch en Vaart en is deze hoeveelheid vanuit het oppervlaktewater beschikbaar?
Dezelfde vraag geldt voor andere wijken met vergelijkbare problematiek in de gemeente
Haarlem. Met het gemeentelijk grondwatermodel kan berekend worden wat de watervraag is
voor de wijk (hoeveel mm/dag variërend over het jaar). Met deze resultaten kan het overleg
geïnitieerd worden met het Hoogheemraadschap, om te beoordelen of aan deze vraag voldaan
kan worden.

 Risico`s die samenhangen met het koppelen van het oppervlaktewater, via het
gemeentelijk systeem, aan een systeem op particulier terrein, bijvoorbeeld:
- Het risico van foutieve aansluitingen (bijvoorbeeld vuilwaterriool) op het systeem

voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater?
- Het risico op waterschaarste doordat bewoners het infiltratiewater voor andere

doeleinden gebruiken (bijvoorbeeld sproeien van de tuin);
- Het risico bij extreem weer op tijdelijke stijgingen en dalingen in de watergangen en

gemeentelijke leidingen, die dan ook direct doorwerken naar particuliere terrein.

Omdat het traject voor het faciliteren van aansluitingen een behoorlijke inspanning vraagt,
moet eerst duidelijk worden of/ in hoeverre het uitbreiden van het drainagesysteem doelmatig
en effectief is om de levensduur van de funderingen te verlengen. Hier ligt primair een
inspanning bij de pandeigenaren.

Bewoners/pandeigenaren
De bewoners kunnen een eerste risico-scan uitvoeren en de eventueel benodigde geadviseerde
vervolgstappen overwegen. Op basis van de uitkomst van de risico-scan kunnen zij besluiten
met de pandeigenaren van de rest van het bouwblok in gesprek te gaan over een passend
vervolg.

De wijkraad kan hier, samen met de straatvertegenwoordigers, desgewenst een rol in spelen
door de resultaten van dit project actief met de bewoners te delen. Daarnaast kan zij het belang
benadrukken van een gezamenlijk aanpak per bouwblok.
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De vertegenwoordigers van de wijk hebben aangegeven hulp nodig te hebben bij:
 een goede organisatie van de vervolgstappen, in de vorm van een gemeentelijke

procesmanager of coördinator.
 kennisdeling en het verstrekken van informatie aan de bewoners
 het realiseren van grondwatermeetpunten op particulier terrein.

We adviseren de gemeente om verder te onderzoeken of het grondwaterloket op de
gemeentelijke website op dit thema kan worden uitgebreid. We adviseren de bewoners om te
onderzoeken of de gewenste organisatorische ondersteuning kan worden vormgegeven vanuit
het wijkcontract dat onlangs is afgesloten tussen bewoners en gemeente.



Bijlage 1
Werksessies, notulen, infographics en sheets
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GRONDWATER IN BOSCH EN VAART 
 
Conclusies voorgaand onderzoek: 
Grondwater op openbaar terrein op orde (m.u.v. zuidelijk deel) 
Drainagesysteem werkt naar behoren (m.u.v. zuidelijk deel) 
Invloed drainage bij de woningen beperkt door bodemopbouw 
 
Advies voorgaand onderzoek: 
Drainage zuidelijk deel verbeteren ---loopt op dit moment: inspectie en ontwerp--- 
Ook aanpak bij huizen en tuinen nodig 
Maatregelen bij woningen effectief 
 
Acties na onderzoek:  
Aantal onderhoudswerkzaamheden aan drainagesysteem is uitgevoerd (2019/2020) 
Verbetering drainage zuidelijk deel loopt op dit moment (inspectie en ontwerp) 
 

 

WENSEN WIJK 
 

 

 PLANNING WERKSESSIES 
 

2020 
 I (verkennen) = december   

2021 
 II (maatregelen) ~ februari 

 
 III (scenario's) ~ april  

 
 IV (vervolg) ~ mei/juni  

 

Bosch en Vaart: bouwsteen voor beleidsontwikkeling 

- samen naar een oplossing  - 

Bijlage 1. Infographic werksessie 18 december 2020 SAMENVATTING WERKSESSIE I: VERKENNEN 
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drainagesysteem: actief peilbeheer? 
 

kennis op 
perceelsniveau 
van ondergrond: 
.bodem. 
.grondwater. 
.fundering. 
 

snel opstarten communicatie met wijk 
 

?  

?  

 

Marjon ten Hagen .projectleider. 
Maarten Kuiper .procesbegeleider. 
Max Boerma .technisch specialist. 

Rob Bannink .procesmanager. 
Jan Hartemink .beleidsmedewerker. 
Remon Snijer .technisch adviseur. 
Frank Corvers .technisch adviseur. 
Mirjam Boxhoorn .gebiedsverbinder. 

 
Lex Rietveld .coördinator. 
Frank Richert .inwoner. 
Mat de Jong .inwoner. 
Fen Vrieze .inwoner. 
Ben Glim .inwoner. 
 

fase 0/2 

fase 0? 

kennis vergroten & kennis onderling delen 
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Notulen Werksessie I 
 

onderwerp Grondwaterbeheer Bosch en Vaart, Haarlem  datum 24 december 2020 
referentie 205297_N_MHA_0355 

projectnummer 205297 
volgende vergadering nader te bepalen 

 

opgesteld door Marjon ten Hagen  

 
 
Kenmerk : 205297_N_MHA_100 
Datum overleg : vrijdag 18 december  
Tijd : 13:00 tot 14:30 
Locatie: beeldbellen via Teams 
 
Deelnemers: 

Verslag n.a.v. agenda 
1. Opening en welkom om 13:00 door Jan Hartemink 
2. Vaststellen agenda  
3. Kennismaken: zie bijlage 1 Infographic voor namen en rollen deelnemers. Het 

aanspreekpunt bij de gemeente is Rob Bannink, bij Wareco is dit Marjon ten Hagen. 
4. Terugblik: waar staan we nu 

Proces: in maart 2019 zijn de resultaten van het laatste onderzoek met de bewoners 
gedeeld tijdens een bewonersbijeenkomst. Er is daarna een aantal 
onderhoudswerkzaamheden aan het drainagesysteem uitgevoerd. Op dit moment loopt 
de aanpak van het zuidelijke deel: inspecties van de uitstroompunten en het opstellen van 
een ontwerp voor vervanging van de drainagestrengen. 
Inhoud: uit het onderzoek is gebleken dat de grondwaterstand op openbaar terrein op 
orde is. Het drainagesysteem werkt naar behoren, m.u.v. het zuidelijke deel van de wijk. 
De invloed van het drainagesysteem bij de huizen is beperkt. Dit komt door de 
bodemopbouw, met slecht doorlatende kleilagen. In de basis is de gemeente 
verantwoordelijk voor het grondwater op openbaar terrein en perceeleigenaren voor het 
grondwater op hun eigen perceel. 

5. Toelichting projectaanpak 
De gemeente heeft als doel om uiteindelijk tot een beleidslijn te komen. De aanpak van de 
problematiek in Bosch en Vaart gaat daarvoor als bouwsteen dienen. Het project is 
opgedeeld in vier fasen: verkennen, maatregelen, scenario´s, vervolg. In elke fase is een 
werksessie met de werkgroep. Het steven is om voor de zomervakantie de rapportage op 
te leveren. 
 

  

Wijkraad Bosch en Vaart  
Lex Rietveld 
Frank Richert 
Mat de Jong 
Fen Vrieze 
Ben Glim 

Gemeente Haarlem 
Rob Bannink  
Jan Hartemink  
Remon Snijder  
Frank Corvers  
Mirjam Boxhoorn 
 

Wareco 
Marjon ten Hagen (voorzitter) 
Maarten Kuiper 
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6. Vooruit kijken: wensen wijk om tot oplossing te komen 
De bewoners geven aan dat er behoefte is aan een nul-fase. Er zijn n.a.v. het rapport 
namelijk nog verschillende vragen en opmerkingen: 
- Wat laten de metingen van 2018 t/m 2020 zien, met name tijdens de zomer, en wat is 

er met deze informatie gedaan? Neerslag: is een cyclus van een jaar representatief 
voor langere termijn? 

- Er is maar beperkte informatie over de bodemopbouw, vooral ook als het gaat om de 
overgang van het openbare naar private deel en op het particulier terrein. Er is te 
weinig informatie over de funderingen. De wijk laat een gevarieerd beeld zien. 
Verhuizen en verbouwen worden genoemd als potentiele momenten waarop 
informatie beschikbaar kan komen over de ondergrond op perceelsniveau. 

- Kan de grondwaterstand actief worden beheerd? Dus een dynamisch beheer, bij 
voorkeur gebaseerd op monitoring? Actief peilbeheer? Misschien kan er op openbaar 
terrein meer winst te halen zijn wanneer het peil in het drainagesysteem actief wordt 
gestuurd. 

- Het is belangrijk dat de bewoners in de wijk vanaf het begin aangehaakt zijn bij dit 
project. De communicatie dient meteen vanaf het begin plaatsvinden. Dit kan via de 
Wijkraad: de kanalen zijn er al (o.a. nieuwsbrief, website), de content ontbreekt alleen 
nog. 

 
We vatten e.e.a. samen tot drie kernwensen: 
 1) op korte termijn de communicatie naar de wijk opstarten 

 2) op perceelniveau kennis van de ondergrond: bodem, grondwater, 
fundering. Kennis vergroten en kennis onderling delen. 
3) de mogelijkheden voor actief peilbeheer verkennen. 

 
Hierbij komt de vraag ter (virtuele) tafel hoe de gemeente huiseigenaren kan faciliteren 
om zelf informatie over grondwater, bodemopbouw en funderingen te verzamelen en te 
delen. 

 
 
7. Afspraken vervolg 

We kijken terug op een constructief overleg. Om de Vaart erin te houden kiezen we voor 
een gecombineerde fase 0/2. Hieruit vloeien voor eenieder de volgende acties: 

 Wijkraad: inventariseren welke inwoners meer informatie over de 
ondergrond/funderingen op perceelniveau hebben, of zouden willen krijgen. 

 Gemeente: communicatie richting wijk verder vormgeven. 
 Wareco:  

1) voorbeelden actief peilbeheer uit andere gemeenten inventariseren. 
2) hiaten in kennis grondwater vaststellen, met het oog op eventuele aanvullend 

te plaatsen meetpunten 
 
Het volgende overleg zal in februari plaatsvinden en wordt op een later moment 
ingepland. 
 

8. Sluiting (om 14.30) 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1. Infographic uitkomsten werksessie 
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GRONDWATER IN BOSCH EN VAART 
 
Conclusies voorgaand onderzoek: 
Grondwater op openbaar terrein op orde (m.u.v. zuidelijk deel) 
Drainagesysteem werkt naar behoren (m.u.v. zuidelijk deel) 
Invloed drainage bij de woningen beperkt door bodemopbouw 
 
Advies voorgaand onderzoek: 
Drainage zuidelijk deel verbeteren ---loopt op dit moment: inspectie, ontwerp, extra meetpunt --- 
Ook aanpak bij huizen en tuinen nodig 
Maatregelen bij woningen effectief 
 
Acties na onderzoek:  
Aantal onderhoudswerkzaamheden aan drainagesysteem is uitgevoerd (2019/2020) 
Verbetering drainage zuidelijk deel loopt op dit moment (inspectie en ontwerp) 
 

 

WENSEN WIJK 
  PLANNING WERKSESSIES 

 
 I (verkennen) = december 
 II (maatregelen) =februari   

 
 III (scenario's) ~ april 2021 
 IV (vervolg) ~ mei/juni 2021 

 

- samen naar een oplossing  - 

Bijlage 1. Infographic werksessie 19 februari 2021 SAMENVATTING WERKSESSIE II: MAATREGELEN 
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C. kennis op 
perceelsniveau 
van ondergrond: 
.bodem. 
.grondwater. 
.fundering. 
 

A. snel opstarten communicatie met wijk 
 

?  

?  

 

Marjon ten Hagen .projectleider. 
Maarten Kuiper .procesbegeleider. 
Max Boerma .technisch specialist. 

 

Rob Bannink .procesmanager. 
Jan Hartemink .beleidsmedewerker. 
Remon Snijer .technisch adviseur. 
Frank Corvers .technisch adviseur. 
Mirjam Boxhoorn .gebiedsverbinder. 

 
Lex Rietveld .coördinator. 
Frank Richert .inwoner. 
Mat de Jong .inwoner. 
Fen Vrieze .inwoner. 
Ben Glim .inwoner. 
René Blom .inwoner. 
 

 kennis vergroten & kennis onderling delen 
 

Bosch en Vaart: bouwsteen voor beleidsontwikkeling 

Informatiebrief 
 
Website gemeente: 
informatie over grondwater 

 

B. drainagesysteem: actief peilbeheer? 
 

Al van toepassing voor Bosch en 
Vaart: drainagesysteem is drainage-
/infiltratie geworden. 
 
Nog actiever peilbeheer? Eerst meer 
grip op risico`s bij bebouwing bij 
lage grondwaterstanden (zie wens 
C: kennis van eigen huis en tuin 

 
CITIZEN SCIENCE 
 
Zelf meten, informatie verzamelen, risico-scan  
Kennis met elkaar delen 
 
HOE?  Wareco werkt scenario uit, liefst samen met 
een bewoner uit de werkgroep. 
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Notulen
onderwerp Grondwaterbeheer Bosch en Vaart, Haarlem datum 19 februari 2021

referentie 205297_N_MHA_0355

projectnummer 205297

volgende vergadering 9 april 2021

opgesteld door Marjon ten Hagen

Datum overleg : vrijdag 19 februari
Tijd : 14:30 tot 16:00
Locatie: beeldbellen via Teams

Deelnemers:

Wijkraad Bosch en Vaart
Lex Rietveld
Frank Richert
Mat de Jong
Fen Vrieze
Ben Glim
René Blom

Gemeente Haarlem
Rob Bannink
Jan Hartemink
Remon Snijder
Frank Corvers
Mirjam Boxhoorn

Wareco
Marjon ten Hagen (voorzitter)
Max Boerma

Verslag n.a.v. agenda

1. Opening en welkom om 14:30 door Rob Bannink. Speciaal welkom voor René Blom, die nu ook
deelneemt aan de werkgroep als vertegenwoordiger van de bewoners.

2. Vaststellen agenda.
Lex voegt toe dat binnenkort een wijkcontract wordt afgesloten. Hierin zijn voor een aantal
specifieke projecten afspraken vastgelegd tussen Wijkraad Bosch & Vaart en de gemeente Haarlem.
Bij de afspraken behoort een verdeling van taken en werkzaamheden, het vastleggen van
actiehouders, de gewenste resultaten per project en een kostenopstelling.

3. Terugblik: uitkomst eerste sessie
We komen terug op de geformuleerde kernbehoefte uit de 1e werksessie. De wijkraad heeft op de
website de infographic opgenomen van de eerste sessie. Hier zijn nog geen reacties op gekomen
vanuit de wijk. Lex verwacht dat de reacties wel op gang gaan komen, wanneer het project meer
gaat leven in de wijk.
Rob geeft aan dat er nog wel een melding over een natte tuin is binnengekomen, na de 1e

werksessie. Lex geeft aan dat er inderdaad ook weer diverse kelders blank hebben gestaan
afgelopen tijd.
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4. Fase 0
a. Funderingen: Lex heeft contact gehad met het KCAF. Het KCAF heeft een overzicht van

risicovolle panden. Lex geeft aan verbaasd te zijn dat dit overzicht niet eerder ter sprake is
gekomen. Marjon licht toe dat de gegevens die het KCAF gebruikt, openbaar beschikbare
gegevens zijn. De risico-labels zijn gebaseerd op bijvoorbeeld het bouwjaar en de
bodemopbouw uit Dinoloket. Voor heel Nederland is dezelfde systematiek gebruikt. Bij
Bosch en Vaart zijn inmiddels veel fijnmazigere en actuelere gegevens beschikbaar
gekomen uit de eerdere onderzoeken. De informatie van het KCAF voegt daar niet direct
iets aan toe en is vooral interessant voor gebieden waar nog nauwelijks iets bekend is over
fundering, bodemopbouw en grondwater.
Marjon laat de overzichtskaart zien die in de rapportage van het vorige onderzoek is
opgenomen. Hier staat, voor zover bekend uit gegevens uit het bouwarchief, per woning
het funderingstype en het aanlegniveau van de fundering op aangegeven.
Grondwater: de metingen van het grondwatermeetnet van de gemeente zijn beschikbaar
via een open data portal van de gemeente. Er zijn genoeg meetpunten en voldoende
lange meetreeksen om de grondwatersituatie op openbaar terrein goed in beeld te
hebben. Er zijn op dat vlak geen hiaten in kennis. Er zijn wel hiaten in kennis van de
ondergrond op particulier terrein. Hier komen we op terug bij punt 5.

b. Stand van zaken project zuidelijk deel: Max licht toe de laatste stand van zaken toe over
het zuidelijk deel. Uit de uitgevoerde drainage-inspecties blijkt dat er op één locatie
momenteel nog een knelpunt zit. Dit betreft een te hoog gelegen drainageleiding in de
Eindenhoutstraat. Dit is teruggekoppeld naar de gemeente Haarlem zodat
reparatiewerkzaamheden kunnen worden uitgezet. Hiernaast is aangegeven dat het
drainagestelsel doorgespoten moet worden zodat de vervuiling wordt verwijderd. Ook
wordt er een aanvullende grondwatermeetpunt geplaatst in het Achterpad bij de Van
Hogendorpstraat. Dit meetpunt is geschikt om het effect van de bestaande drainage te
meten.

5./ 6. Mogelijke maatregelen, incl. voor- en nadelen

Marjon geeft een presentatie over mogelijke maatregelen. Deze maatregelen sluiten aan op de
kernbehoeftes `actief peilbeheer` en `meer kennis eigen perceel`. Rob geeft een toelichting op de
maatregelen die aansluiten op de kernbehoefte `snel de communicatie met de wijk opstarten`.

Samengevat wordt de volgende informatie gedeeld
Actief grondwaterpeilbeheer: het grondwaterpeil in de wijk wordt op dit moment al actief
beheerd. De drainage is in de afgelopen jaren zodanig aangepast dat er ook water in de
bodem infiltreert, op het moment dat de grondwaterstanden lager worden dan het
oppervlaktewaterpeil. De grondwaterstand volgt daarbij het regime van het
oppervlaktewater. Het grondwaterpeil zou nog actiever kunnen worden beheerd.
Bijvoorbeeld door het peil in de Vaart te verhogen, wanneer er meer water in de bodem
geïnfiltreerd zou moeten worden. Hetzelfde geldt voor de omgekeerde situatie: het peil
verlagen, wanneer er meer water moet worden afgevoerd via de drainage. Dit is een zaak die
ook het Hoogheemraadschap van Rijnland aangaat. De gemeente is hier (in bredere zin) over
in gesprek met het Hoogheemraadschap. Deze wens speelt ook bij andere gemeenten in het
beheergebied van Rijnland.
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Los van de uitkomst van deze gesprekken is het maar de vraag of actiever
grondwaterpeilbeheer in de openbare ruimte echt wat oplevert bij de woningen in Bosch en
Vaart. Uit het eerdere onderzoek bleek namelijk dat de grondwater-invloed vanuit de weg naar
de tuinen beperkt is vanwege de slecht doorlatende `kleidammen` in de bodem. Daarnaast is
het op dit moment ook nog onvoldoende duidelijk of er een probleem is door te lage
grondwaterstanden en zo ja, waar. (zie volgende punt)

Meer kennis van eigen huis en tuin: de ondergrond (bodem, fundering, grondwater) kan per
perceel anders zijn. Het is niet mogelijk om met een aantal grondboringen en extra
meetpunten een representatief beeld te schetsen van `de ondergrond op particulier terrein`.
Dit is echter wel de informatie die de bewoners nodig hebben om te kunnen bepalen of er een
risico is, met name bij te lage grondwaterstanden. En om aan de hand daarvan vervolgens te
kunnen bepalen of er maatregelen nodig zijn.
In principe kunnen bewoners zelf op onderzoek. Relevante gegevens over de ondergrond
kunnen uit oude tekeningen komen (archief), maar ook door in de tuin te meten. De bewoners
geven aan hier graag hulp van de gemeente bij te krijgen. Wat moeten ze dan precies
onderzoeken? En hoe moet je gegevens interpreteren en in samenhang bekijken? Ga je alles
aan NAP relateren, en zo ja, hoe doe je dat dan?
Als aandachtspunt wordt genoemd dat veel woningen onderdeel zijn van een blok van een of
meerdere huizen. Onderzoek en maatregelen gaat in dit geval meerdere eigenaren aan.

-- We spreken af dat, wanneer we over maatregelen spreken, we het hebben over
fysieke ingrepen. Bijvoorbeeld de aanleg van een infiltratieleiding of het waterdicht
maken van een kelder. Wanneer er aanvullend onderzoek nodig is, noemen we dat
onderzoek, geen maatregel –

Marjon geeft aan dat eigen onderzoek door bewoners een trend is die al enige jaren gaande is
onder de naam: citizen science. Max noemt hier als voorbeeld een project in een wijk in
Rotterdam. Hier meten de bewoners zelf en delen zij informatie digitaal via een
gemeenschappelijke werkmap. Rob geeft aan de werkgroep fysiek te willen ondersteunen met
materialen om daadwerkelijk zelf de grondwaterstand op een aantal locaties te kunnen
monitoren.

Communicatie met de wijk opstarten: Rob geeft aan dat de gemeente voornemens is een
informatiebrief te sturen. Dit zal pas later in het traject zijn, als er concrete uitkomsten te
melden zijn. Daarnaast overweegt de gemeente om op de website specifiek het thema
grondwater toe te voegen. Lex vraagt welk tijdpad de gemeente bij deze acties in gedachten
heeft. Rob komt hier nog op terug.
De bewoners geven aan dat volgende week de Kroniek (nieuwsbulletin) uitgaat. Helaas te kort
dag om de infographic van de 2e sessie beschikbaar te hebben.



datum 8 maart 2021

referentie 205297_N_MHA_0400 P 4/4

7. Samenvatting en afspraken vervolg
We kijken wederom terug op een constructief en prettig overleg. We concluderen dat
het thema `kennis van de ondergrond op eigen perceel` op dit moment een hele
belangrijke is. De (on)mogelijkheden van actief grondwaterpeilbeheer verder
uitwerken, dat zou een volgende stap kunnen zijn. Jan geeft aan dat bij het volgende
GRP een uitgebreide paragraaf over grondwater zal worden opgenomen. De
kernvraag waar de gemeente zich over buigt is hoever zij de grondwaterzorgplicht op
zal rekken richting particulier terrein. Rijnland is hier ook een belangrijke speler bij.

We spreken af dat Wareco het thema Citizen-Science: `kennis van de eigen
ondergrond` verder zal uitwerken als scenario voor Bosch en Vaart. Marjon geeft aan
hier ook graag een of meerdere bewoners bij te betrekken. Lex neemt deze wens ter
harte en zal hier op terug op terugkomen.

We plannen het volgende overleg op: vrijdag 9 april van 15:30-16:00 uur. Waarschijnlijk zal
dit wederom via beeldbellen (teams) plaatsvinden.

8. Sluiting (om 16.00)

Bijlagen:
Bijlage 1. Infographic uitkomsten 2e werksessie
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referentie 205297_N_MHA_0455 

projectnummer 205297 
volgende vergadering 9 april 2021 

 

opgesteld door Marjon ten Hagen  

 
 
Datum overleg : vrijdag 9 april  
Tijd : 14:30 tot 16:00 
Locatie: beeldbellen via Teams 
 
Deelnemers: 

Wijkraad Bosch en Vaart  
Lex Rietveld 
Frank Richert 
Mat de Jong 
Fen Vrieze 
Ben Glim 
René Blom 

Gemeente Haarlem 
Rob Bannink  
Jan Hartemink  
Remon Snijder  
Frank Corvers  
Mirjam Boxhoorn 
 

Wareco 
Marjon ten Hagen (voorzitter) 
Max Boerma 
 

Verslag n.a.v. agenda 
 
1. Opening en welkom om 14:30 door Jan Hartemink. Rob Bannink, Lex Rietveld en Fen Vrieze zijn wat 

later, rond 15.00 is de groep compleet. 
 

2. De agenda wordt vastgesteld. In deze werksessie zal Wareco een aantal scenario`s presenteren. 
Lex vraagt naar de stand van zaken van het zuidelijke deel. De gemeente geeft aan de actuele stand 
van zaken na te vragen en dit per email terug te koppelen. 
 

3. Terugblik 
We zijn de tweede sessie geëindigd met de constatering dat meer kennis van de ondergrond op 
eigen perceel een belangrijk thema is. In aansluiting hierop spraken we af dat het scenario `Citizen-
science` verder uitgewerkt wordt door Wareco. 
 
Op 8 maart is een aanvulling per mail uit de wijk ontvangen. Deze aanvulling bespreken we op 
hoofdlijn. Ook een aantal vragen uit de mail komt ter tafel, bijvoorbeeld over de locaties waar 
aanvullend de grondwaterstand moet worden gemeten, zowel voor als achter de woning? Ook rijst 
de vraag of het KCAF nou een goede gesprekspartner is voor de bewoners. Marjon geeft aan dat dat 
zeker het geval is. Ze geeft daarbij aan dat het KCAF op perceelniveau geen aanvullende informatie 
heeft, maar wel veel andere bruikbare informatie voor de bewoners. Onder andere over 
processtappen en financiering of in de vorm van voorbeeldprojecten. 
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 We besluiten dat Wareco nu eerst de scenario’s toelicht om te kijken welke vragen uit de wijk 
daarmee al worden antwoord. Marjon benadrukt dat een aantal vragen op basis van het vorige 
onderzoek al zijn te beantwoorden. Uit het onderzoek is gebleken dat de grondwaterstand op 
openbaar terrein op orde is (m.u.v. het zuidelijke deel). De grondwaterstand wordt beheerst met 
een systeem dat zowel draineert als infiltreert. 
De wijk heeft gevoel dat de gemeente zegt: wij hebben het systeem op orde, bewoners: los het 
zelf maar op.  Jan geeft aan dat dit zeker niet de intentie is van de gemeente. Daarom is dit project 
bijvoorbeeld ook gestart. 
 
4. Scenario`s 
Wareco licht de volgende drie scenario`s toe: 
 I: Actief grondwaterpeilbeheer 
 II: Citizen-science 
 III: Samen sterk 
Deze scenario`s sluiten aan op de uitkomst van de tweede werksessie en de aanvulling per mail uit 
de wijk. Meer kennis van eigen perceel / Citizen science kwam uit de tweede werksessie als 
belangrijk thema. Actief grondwaterpeilbeheer en de verdeling van verantwoordelijkheden waren 
belangrijke onderdelen van de aanvulling per mail van de wijk. 
 
De bewoners zijn op zoek naar een oplossing. Hier richt het scenario Actief grondwaterpeilbeheer 
zich op: een passende oplossing voor (met name) lage grondwaterstanden. Om een goede 
afweging te kunnen maken waar deze oplossing doelmatig zou kunnen zijn, is het nodig om meer 
zicht op het probleem te krijgen. Hier richt het tweede scenario zich op: Citizen-science: meer 
kennis van eigen ondergrond. 
Samen sterk richt zich op de schakels die nodig zijn tussen oppervlaktewater en grondwater, en 
tussen perceelgrenzen. 
 
Samengevat wordt de volgende informatie gedeeld 

Actief grondwaterpeilbeheer (toelichting door Max): voor 2 situaties wordt een schets-
ontwerp getoond. Het gaat om een drainage-infiltratieleiding om een vrijstaande woning of  
om een woningblok, inclusief de aantakking op gemeentelijk systeem voor wateraanvoer en -
afvoer. Er volgt nog een 3D-plaatje om het enigszins abstracte ontwerp te verduidelijken. 
Risico-scan eigen perceel (toelichting door Marjon): er is openbaar beschikbare data van de 
grondwaterstanden van de peilbuizen in de wijk. Ook zijn er gegevens over de fundering uit 
voorgaand onderzoek. Voor veel percelen is extra informatie nodig om een eerste indruk te 
krijgen of er een probleem is. Gegevens kunnen door bewoners zelf worden verzameld, door 
het doen van grondboringen en het plaatsen en meten van grondwatermeetpunten. Er is een 
checklist of instructie nodig om duidelijk te maken welke informatie moet worden verzameld, 
en hoe de verschillende gegevens met elkaar moeten worden vergeleken. Marjon laat een 
opzet in de vorm van een `routekaart risico-scan` zien. Dit is een voorbeeld van hoe de 
checklist eruit zou kunnen komen te zien. 
Samen sterk (toelichting verweven in voorgaande onderdelen): samenwerking is essentieel.  Er 
zullen afspraken moeten worden gemaakt tussen waterschap en gemeente, tussen gemeente 
en bewoners en tussen eigenaren onderling binnen een bouwblok. Afspraken over aanleg, 
beheer en onderhoud, aansluiting op gemeentelijk systeem en beschikbaarheid van water. 
Ook is het belangrijk onderling kennis uit te wisselen en dat de eigenaren binnen een 
bouwblok in gesprek met elkaar gaan. Is er een risico/probleem? Hoe gaan we dit aanpakken? 
Hoe delen we resultaten of ervaringen? 
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Lex geeft aan dat hij het idee van de ringleiding om een bouwblok begrijpt, maar zich afvraagt hoe 
realistisch dit nou is. Een leiding in de achtertuin, daar moeten allemaal schuttingen voor weg 
bijvoorbeeld. Marjon geeft aan dat deze systemen op verschillende plekken zo zijn aangelegd, 
bijvoorbeeld in Dordrecht. Marjon adviseert om de publicatie van het KCAF `Grondwateraanvulling voor 
funderingsbehoud` te lezen. Hier staat een aantal voorbeelden in, inclusief foto`s van de aanleg. De 
publicatie is op de website van het KCAF te vinden. 
 
René geeft aan dat het KCAF adviseert om alert te zijn op aantasting van grenen palen. Het KCAF schat in 
dat er, gezien de bouwperiode van de wijk, veelvuldig grenen palen zijn toegepast. Als er inderdaad 
grenen palen zijn toegepast en deze zijn aangetast, heeft grondwaterregulatie weinig zin meer. Dan moet 
de fundering gewoon vervangen worden. Dit zou onderdeel van de risico-scan moeten uitmaken. 
 
De vraag komt op tafel in hoeverre de grenen palen problematiek binnen of buiten de scope van het 
project valt. Marjon geeft aan dat in Haarlem de problematiek rond de grenen palen zeker een 
aandachtspunt is. Het kan een plek krijgen in de risicoscan. Wanneer er uit archiefgegevens blijkt dat er 
houten palen zijn toegepast, kan een funderingsonderzoek conform F3O uitsluitsel geven over het 
houttype en de eventuele aantasting van de palen en paalkoppen. Hiermee ontstaat ook inzicht in de 
vraag of grondwaterstandsverhoging effectief is voor het behoud van de fundering.  
 
Lex stelt dat grondwater, los van de grenen palen problematiek, een issue blijft in de wijk. Is het niet in 
de vorm van te lage grondwaterstanden, dan wel in de vorm van de terugkerende vochtoverlast door 
hoge grondwaterstanden.  
 
Mat geeft aan dat er behoefte is aan een projectorganisatie om al deze thema`s in samenhang te kunnen 
aanpakken. Er is een stappenplan nodig, hoe moet informatie worden samengevoegd en uitgewerkt tot 
een oplossing? Er is een structuur nodig/organisatie/coördinatie nodig om dat op te pakken. Dit is veel 
groter dan de bewoners zelf kunnen oppakken. Hier is hulp van de gemeente nodig. 
 

5. Samenvatting en afspraken vervolg 
We kijken wederom terug op een constructief en prettig overleg. Het is jammer dat de tijd al op is, terwijl 
we midden in de discussie zitten. We spreken af om een tussentijds overleg te plannen, zodat iedereen 
eerst de gelegenheid heeft om de achterban te raadplegen en de materie nog eens onder de loep te 
nemen. Streven is om dit overleg binnen 1 à 2 twee weken plaats te laten vinden. Er worden voor het 
tussentijdse overleg geen nieuw materiaal opgesteld. 

 
 

6. Sluiting (om 16.00) 
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Scenario`s



Bosch en Vaart, Haarlem: scenario`s

Scenario`s

SCENARIO FOCUS OP

I Actief grondwaterpeilbeheer oplossing

II Risico-scan eigen perceel probleem

III Samen sterk samenwerking



Bosch en Vaart, Haarlem: scenario`s

ACTIEF GRONDWATERPEILBEHEER



Bosch en Vaart, Haarlem: scenario`s

Actief grondwaterpeilbeheer

extra water afvoeren of extra water 
aanvoeren 
 Kan dit?
 En levert het wat op?

Want: effect vooral op openbaar terrein

Particulier terrein: leiding rond huis en aansluiten op 
openbare leiding?



Bosch en Vaart, Haarlem: scenario`s

Schetsontwerp:
- Infiltratieleiding rond de woningen
- Aansluitingen op systeem openbaar terrein

Voor twee situaties:
Vrijstaande woning
Blok aaneengesloten woningen –samen-

Actief grondwaterpeilbeheer
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Actief grondwaterpeilbeheer
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Actief grondwaterpeilbeheer

Typologie van de wijk:
- aaneengesloten blokken 

woningen
- bij uitzondering vrijstaand of 

twee-onder-één-kap

Bouwblokken: 10 à 20 panden
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Actief grondwaterpeilbeheer

bouwblok 3 of meer woningenvrijstaande woning
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Actief grondwaterpeilbeheer

bouwblok 3 of meer woningen

SAMEN STERK: onderlinge afspraken

 Pandeigenaren onderling
 Pandeigenaren & gemeente
 Gemeente & waterschap

Aandachtspunten:
 Risico’s (geen overlast bij buren veroorzaken, foute aansluitingen)
 Hoe dingen vastleggen en hoe toezicht houden?
 Invloedssfeer infiltratieleiding rondom bouwblok: palen onder 

inpandige bouwmuren ook gered?

Afspraken over:

Aanleg
Beheer en onderhoud
Water beschikbaar stellen

vrijstaande woning



Bosch en Vaart, Haarlem: scenario`s

RISICO-SCAN EIGEN TERREIN



Bosch en Vaart, Haarlem: scenario`s

Informatie over grondwater: open data Haarlem

RISICO-SCAN EIGEN PERCEEL



Bosch en Vaart, Haarlem: scenario`s

RISICO-SCAN EIGEN TERREIN

Bouwtekeningen: Noord-Hollands Archief



Bosch en Vaart, Haarlem: scenario`s

onderzoek doen:

- funderingsgegevens uit bouwarchief? 
funderingsontgraving?

- welke grondsoorten zitten er in de bodem

- hoe hoog/laag is de grondwaterstand

Risico-scan



Bosch en Vaart, Haarlem: scenario`s

Meten (grondwaterstandsmetingen in ‘peilbuizen’)



Bosch en Vaart, Haarlem: scenario`s

Citizen science
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Citizen science



Bosch en Vaart, Haarlem: scenario`s

uitzakken?niveau hout

grondwaterstand
waterpeil infiltratieleiding

Citizen science
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Samen sterk
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Scenario`s

SCENARIO gemeente

I Actief grondwaterpeilbeheer Onderhoud leidingen drainage-infiltratiesysteem

Oplossen knelpunten zuidelijk deel

Overwegen uitleggers naar particulier terrein, mits doelmatig

In gesprek met Rijnland wateraanvoer

II Risico-scan eigen perceel Ondersteuning bieden, instructie voor bewoners

III Samen sterk Aantal extra meetpunten particulier terrein, om instructie in 
praktijk te testen en verfijnen?



Bosch en Vaart, Haarlem: scenario`s

Scenario`s

SCENARIO eigenaren

I Actief grondwaterpeilbeheer Overwegen aanleg drainage-infiltratieleiding op eigen perceel

Gesprek hierover aangaan met rest bouwblok

II Risico-scan eigen perceel Risico-scan uitvoeren eigen perceel

III Samen sterk Informatie met elkaar delen (aanpak en uitkomst risico-scan)

Op langere termijn: afspraken maken
 Eigenaren bouwblok onderling (aanleg, beheer, onderhoud)
 Eigenaren & gemeente (aansluiting)
 Gemeente & waterschap (watervraag)



Bosch en Vaart, Haarlem: scenario`s

Bestaande afspraak: waterwet
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onderwerp  Grondwaterbeheer Bosch en Vaart, Haarlem  datum  16 juli 2021 

referentie  205297_N_MHA_0356 

projectnummer  205297 

volgende vergadering  n.v.t. 
 

opgesteld door  Marjon ten Hagen  

 

 

Datum overleg : dinsdag 13 juli  

Tijd : 11:00 tot 12:30 

Locatie: beeldbellen via Teams 

 

Genodigden: 

 
Verslag n.a.v. agenda 

1. Opening en welkom om 11:00 door Jan Hartemink. In verband met de vakantie zijn er 

verschillende genodigden niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de laatste 

werksessie. 

 

2. We stellen de agenda vast. 

 

3. Max en Marjon geven een toelichting op het concept-rapport ‘Grondwaterbeheer Bosch 

en Vaart’. 

Er zijn drie producten uitgewerkt: 

i. Een advies aan de gemeente ter uitbreiding van de gemeentelijke 

grondwaterzorgplicht 

ii. Een routekaart risico-scan eigen terrein 

iii. Een blauwdruk actief grondwaterpeilbeheer op eigen terrein. 

Deze producten zijn als afzonderlijke bijlagen in het rapport opgenomen.  

 

De bewoners hebben verschillende vragen: 
Lex vraagt of Jan al contact heeft gehad met het Hoogheemraadschap over actief 

grondwaterpeilbeheer. Jan beaamt dit, en geeft aan dat dit een lastig onderwerp is voor het 

Hoogheemraadschap. Lex vraagt zich af of er water in het systeem moet worden gepompt voor 

actief grondwaterbeheer. Max geeft aan dat dit niet nodig is, aangezien het peil van de vaart 

ongeveer 20 cm hoger staat dan het hoogste funderingshout (voor zover bekend uit 

archiefgegevens). Het water kan onder vrij verval worden aangevoerd. Fen vraagt zich af of er 

voldoende water beschikbaar is. Dat is inderdaad een belangrijke vraag. Want er zal in meer 

delen van de gemeente een watervraag zijn en ook in meer gemeentes dan alleen Haarlem.  

Wijkraad Bosch en Vaart  

Lex Rietveld 

Frank Richert 
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 Lex geeft aan dat overlast door hoge grondwaterstanden ook nog steeds een belangrijk probleem in 

de wijk is, bijvoorbeeld natte vloerbalken. Voor sommige bewoners lijkt dit zelfs belangrijker dan de 

droogteproblematiek. Dit zal mede te maken hebben met de onzichtbaarheid van het effect van 

droogstand. Max geeft aan dat de aanleg van een drainage-infiltratieleiding ook een gunstig effect 

heeft op te hoge grondwaterstanden. 

 

Fen vraagt zich af of een leiding in de tuinen wel voldoende werkt. De grond is namelijk siltig, dus de 

invloedssfeer van de leiding is klein. Marjon geeft aan dat de invloedssfeer inderdaad beperkt is en 

dat de leiding dicht bij de gevel aangelegd dient te worden. Omdat het een ringleiding is, komen de 

woningen als het ware in een eigen peilvakje te liggen. Er vindt namelijk niet of nauwelijks 

aanvulling van grondwater plaats onder de woning. 

 

Mat geeft aan dat na plensbuien de achtertuinen een eendenvijver lijken. Er zijn in het verleden 

grindputten aangebracht, maar het water zakt traag weg. Het gedrag van het water in de tuinen 

geeft belangrijke informatie over de bodem. 

 

 Fen geeft aan dat het project een pilot is en vraagt zich af hoe de gemeente dit breed gaat trekken. 

Hij verzoekt de gemeente het niet te smal in te steken. Hoe gaan andere gemeenten hiermee om? 

Max licht toe hoe de gemeente Rotterdam en Leiden met deze problematiek omgaan. Dit is een 

vergelijkbare aanpak als Haarlem, met als opmerking dat in Rotterdam een rioolvervangingsopgave 

ligt in veel wijken.  Mat geeft aan dat dit project een rol kan spelen in verduurzamingsproblematiek. 

 

4. Vervolg 

a. Actief grondwaterpeilbeheer: Jan geeft aan dat de gemeente het advies van Wareco ter 

harte neemt om aansluiting op het gemeentelijk drainage- infiltratiesysteem in de toekomst 

mogelijk te maken. Omdat dit een behoorlijke inspanning vraagt, benadrukt Jan dat het 

eerst duidelijk dient te worden dat het noodzakelijk is om de drainage uit te breiden ter 

behoud van de fundering. Hier ligt nadrukkelijk een inspanning bij de pandeigenaren. Jan 

ziet hierbij de volgende aanpak: 

i. Fase I: op blokniveau de kwaliteit van de funderingen inzichtelijk maken 

ii. Fase II: als er een risico is op droogstand én de kwaliteit van de fundering 

voldoende is, dan volgt de stap om aansluitingen te genereren 

b. Procesmanager: Lex geeft aan dat er behoefte is aan een procesmanager om het risico voor 

de funderingen helder te krijgen. Jan geeft aan dit voor te leggen aan management en 

wethouder. Ook Frank benadrukt het belang van een procesmanager of coördinator. 

Hiermee blijft de koppeling tussen gemeente en de wijk op dit onderwerp behouden. 

c. Meetpunten particulier terrein: Lex geeft aan dat de gemeente in een eerdere werksessie 

heeft aangegeven te willen ondersteunen bij het aanbrengen van een aantal meetpunten 

op particulier terrein. Jan beaamt dit. 

5.  Sluiting 

Marjon sluit de vergadering om 12.45 en bedankt iedereen voor zijn inbreng gedurende het traject. 

Marjon nodigt de bewoners van harte uit om de risico-scan te doen. 

 

Afgesproken wordt dat: 

➢ Wareco de routekaart risico-scan eigen terrein in hoge resolutie rondstuurt, zodat deze 

goed leesbaar is. 

➢ Wareco het concept-rapport aanvult op de in het overleg genoemde punten.  



Bosch en Vaart, Haarlem: tussentijds overleg

Tussentijds overleg Bosch en Vaart

22 april 2021
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Agenda

1. Opening en welkom door gemeente

2. Vragen en antwoorden

3. Samenvatting en afspraken vervolg (datum 4e werksessie)

4. Sluiting



Bosch en Vaart, Haarlem: tussentijds overleg

vragen en antwoorden



Bosch en Vaart, Haarlem: tussentijds overleg

Eindproduct

Wat kan wijkraad concreet als eindproduct verwachten?
Antwoord: drie dingen

1. een intentie tot uitbreiding van de grondwaterzorgplicht: zorgen dat aansluiten op 
het drainage-infiltratiesysteem van de gemeente mogelijk wordt

2. een stappenplan/blauwdruk voor drainage/infiltratie op eigen terrein
 Checklist do`s en dont`s grondwaterbeheer op eigen terrein
 Afspraken samen sterk

3. Een instructie `risico-scan eigen perceel` (citizen-science)
 Verzamelen informatie over bodem, grondwater en funderingen
 Hoe gegevens met elkaar vergelijken
 Gemeente ondersteunt door aanleveren materiaal
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Actief grondwaterbeheer
Doet de gemeente al voldoende?
Antwoord: ja. 

Met het huidige systeem voldoet de gemeente Haarlem aan de zorgplicht zoals die in het 
vGRP staat.

De drainage in de wijk werkt twee kanten op. Daarmee zorgt de gemeente in ieder geval in 
openbaar gebied voor dynamische beïnvloeding van het grondwaterpeil. Dit betekent niet dat 
het op particulier terrein ook zo gaat. Daarvoor zijn extra maatregelen nodig in de vorm van 
aansluitpunten voor blok- of ringdrainage.

De gemeente kan met bijv. een pomp het grondwaterpeil in de zomer verder opzetten. Het 
effect in achtertuinen zal beperkt zijn. Daarvoor moeten er toch verbindingsleidingen worden 
aangelegd.

De gemeente wil kijken of ze haar zorgplicht kan en wil uitbreiden. Dit is een bestuurlijke 
afweging en het project moet het materiaal aandragen om de wethouder te informeren en 
uiteindelijk tot een besluit te komen tot mogelijke aanpassing van de zorgplicht in het 
volgende vGRP.
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Drainage?
Voldoet de drainage aan de eisen?
Antwoord: ja

• Op basis van handmetingen over langere periode wordt gewenste 
ontwatering van 0,70 m –mv gehaald.

• Korte pieken in grondwaterstanden zichtbaar (korte periode minder dan 
0,7 m ontwatering)

• Uitzakking van grondwaterstand tot circa NAP -0,70 m.

Handmetingen zijn momentopname waardoor absolute pieken en dalen 
mogelijk niet zichtbaar zijn.
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Peilmerk 12-140

• Gewenste minimale ontwatering 0,7 m wordt gehaald (NAP 
-0.15 m)

• Incidenteel circa 5 cm hoger
• Zakt uit tot circa NAP -0,60 m. (uitschieters zijn 

meetfouten)
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Peilmerk 12-141

• Gewenste minimale ontwatering 0,7 m wordt gehaald (NAP 
0,00 m)

• Incidenteel circa 5 cm hoger

• Zakt uit tot circa NAP -0,65 m. 
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Peilmerk 12-138

• Gewenste minimale ontwatering 0,7 m wordt gehaald 
(NAP -0,20 m)

• Incidenteel circa 20 cm hoger
• Zakt uit tot circa NAP -0,70 m. 
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Peilmerk 12-139

• Gewenste minimale ontwatering 0,7 m wordt gehaald 
(NAP 0,05 m)

• Incidenteel circa 0,10 cm hoger
• Zakt uit tot circa NAP -0,40 m. 
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Peilmerk 12-145

• Gewenste minimale ontwatering 0,7 m wordt gehaald 
(NAP -0,30 m)

• Incidenteel circa 0,15 cm hoger
• Zakt uit tot circa NAP -0,70 m. 
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Andere gemeenten?

Grondwaterzorgplicht
 Onderzoek, toets aan beleid: doe ik wat ik moet doen?
 Maatregel treffen (bijvoorbeeld infiltratieleiding op openbaar terrein 

aanleggen), mits doelmatig

Aanvullend
 Bewoners verder op weg helpen, afhankelijk van behoefte, bv:

 Kennis delen
 Subsidieregeling voor bijvoorbeeld funderingsonderzoek

Gemeentes met vergelijkbare problematiek:
o.a. Rotterdam, Leiden, Delft, Dordrecht, Amsterdam, Gouda

Wat doen andere gemeenten?
Antwoord: redelijk vergelijkbaar met Haarlem
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Problematiek

Onvoldoende inzicht in particulier terrein (bodem, grondwater, fundering)

Voldoende inzicht in openbaar terrein

Is de problematiek voldoende duidelijk?
Antwoord: voor overlast wel, voor onderlast niet
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Drainage zuidkant

Wareco heeft teruggekoppeld aan gemeente: 

 doorspuiten drainage

 vervangen leiding in Eindenhoutstraat

 aanvullend meetpunt realiseren achterpad van Hogendorpstraat.

Wat is de stand van zaken van de zuidelijke drainage?
Antwoord: zie hieronder
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Wijkraad

Eerst problematiek op particulier terrein beter in beeld krijgen.

Pand-eigenaren bouwblok met elkaar in gesprek hierover.

Wijkraad kan input uit project delen met de wijk.

Wat is de rol van de wijkraad bij het vervolg?
Antwoord: dat is aan de wijkraad
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Studenten ROC

Info verzamelen (enquete, wijkonderzoek)

Info delen (platform ontwikkelen (voorbeeld Rotterdam)

DIY meetpunt ontwikkelen (voorbeeld Gouda)

Waar kunnen studenten op ingezet worden?
Antwoord: op allerlei dingen (leuk idee!)
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Bewonersbrief?

Wanneer komt de bewonersbrief vanuit de gemeente?
Antwoord: op het moment dat er een uitkomst gedeeld kan worden

Een bewonersbrief heeft het meeste toegevoegde waarde als er een 
samenhang met het resultaat van het project is.

Waar zijn we mee bezig geweest, resultaten, informatie .
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Nog openstaande vragen

1. Wat is het risico op grondwateronderlast?

2. Een ringdrain is een oplossing. Zijn er nog andere 
effectieve oplossingen, wanneer blijkt dat er 
grondwateronderlast is?
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Samenvatting en vervolg
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Bedankt!
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Inhoudsopgave

1 Actief grondwaterpeilbeheer: nut en noodzaak Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2 Hoe ziet het er uit en wat kosten het ongeveer? 8

3 Kosten aanleg blok drainage/infiltratie en uitlegger 9

4 Afspraken en aandachtspunten 10

5 Doorkijk vervolg: doortrekken naar andere wijken? 11

Bijlage
Bijlage 2.1
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1 Inleiding

Vanuit de werksessies is de wens van de bewoners naar voren gekomen om de
(on)mogelijkheden voor actief grondwaterpeilbeheer verder te inventariseren. In deze bijlage
beschrijven we het resultaat van de inventarisatie en uitwerking. We hebben ons hierbij
gebaseerd op de resultaten van ons voorgaande onderzoek: Grondwateronderzoek Bosch
en Vaart, Wareco, kenmerk BY26A RAP20181109, d.d. 26-11-2018. We definiëren actief
grondwaterbeheer1 als volgt: “Actief grondwaterpeilbeheer is een gerichte inspanning
om een gewenst grondwaterpeil te realiseren (actief), waarmee zowel te hoge als te lage
grondwaterstanden (grondwater) door een drainage-infiltratieleiding te verbinden met het
oppervlaktewater (peilbeheer).”

1 http://www.kennisprogrammabodemdaling.nl/home/actief-grondwaterpeilbeheer-in-bebouwd-gebied/
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2 Resultaten vorig onderzoek

Wareco heeft in 2017 & 2018 onderzoek uitgevoerd naar de grondwatersituatie in Bosch en
Vaart. Bij dit onderzoek lag het accent op:
 Het vaststellen van de aard en omvang van vochtoverlast, aan de hand van een enquête in

de wijk;
 het beoordelen van de werking van de drainage op openbaar terrein;
 het beoordelen van de invloed van de drainage op openbaar terrein op de

grondwaterstanden rondom de woningen.

De conclusies uit het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat:

De gemeente heeft het grondwater op openbaar terrein voldoende op orde. Met het drainage-
infiltratiesysteem in de wijk voldoet de gemeente Haarlem aan de zorgplicht zoals zij deze in
haar verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan heeft verwoord. Uitzondering hierop is het zuidelijk
deel van het drainagesysteem. Wareco heeft de gemeente geadviseerd dit deel van de drainage
door te spuiten en reparaties uit te voeren.

De invloed van het drainage-infiltratiesysteem op de grondwaterstand bij de woningen is
beperkt. Dit komt door de bodemopbouw: kleilagen tussen het wegcunet en de woningen
houden de grondwaterstroming tegen.

Er is een risico op droogteschade bij de panden op particulier terrein.

Toelichting
Uit archiefstudie en bouwtekeningen is gebleken dat op verschillende locaties in de wijk Bosch
en Vaart, houten paalfunderingen aanwezig zijn. Het niveau van het bovenste funderingshout
varieert tussen NAP -0,70 m en NAP -1,30 m. Met name de panden waarbij het funderingshout
ondiep zit, zijn gevoelig voor lage grondwaterstanden vanwege mogelijk optreden van paalrot.

In de wijk Bosch en Vaart is het effect van actief grondwaterpeilbeheer gemonitord gedurende
de periode april 2017 t/m oktober 2018. Uit deze monitoring is gebleken dat de grondwater-
standen over het algemeen voldoen aan de ontwateringswensen die zijn opgenomen in het
beleid van de gemeente (0,70 m-mv). Op enkele locaties is gebleken dat het bestaande
drainagestelsel niet goed functioneert. Hier zijn onderhouds- en vervangingswerkzaamheden
voor uitgezet en/of ingepland.

Het systeem heeft een positief effect op de grondwaterstanden op openbaar terrein.
Gedurende de extreem droge periode van 2018 is te zien dat de grondwaterstanden uitzakken
tot onder oppervlaktewaterpeil. Op dit moment is het drainagesysteem omgekeerd gaan
werken en is het gaan infiltreren. Uit de metingen blijkt dat de uitzakking van grondwater-
standen op openbaar terrein wordt tegengegaan. De grondwaterstanden zakken uit tot circa
15 cm onder het peil in het drainage/infiltratiesysteem.
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Figuur 1 grondwaterstand t.o.v. waterstand in drainagestelsel bij natte en droge periode

Dit verschil is het gevolg van de optredende in-uittreeweerstand bij de leiding en de
opbolling/uitzakking in de bodem, en valt binnen de ontwerprichtlijnen voor drainage/infiltratie.

Effect grondwatervoorziening op particulier terrein
Tijdens dit onderzoek zijn ook grondwaterstanden gemeten in één achtertuin in de wijk Bosch
en Vaart. Uit deze metingen is gebleken dat de grondwaterstanden in de achtertuinen afwijken
ten opzichte van het openbaar terrein. Gedurende een natte periode zijn de grondwaterstanden
over het algemeen hoger (circa 10-30 cm t.o.v. openbaar terrein) en gedurende de zomer zijn de
grondwaterstanden tot circa 30 cm lager.

Figuur 2 Verschillen grondwaterstanden openbaar terrein (geel) en achterzijde woning (groen) bij natte en droge
periode, blauwe lijn is waterstand in drainage

Deze verschillen in grondwaterstanden worden veroorzaakt door dat het drainagesysteem op
openbaar terrein geen tot weinig effect heeft op de achterzijde van de woningen. Dit kan door
de volgende punten worden veroorzaakt:
 Afstand (door weerstand in bodem neemt invloed af naarmate afstand groter wordt);
 Bodemopbouw (slecht doorlatendheid bodem, bijvoorbeeld klei);
 Ondergrondse obstructies;
 Kwel/wegzijging naar matig watervoerend pakket;
 Eventuele lokale onttrekkingen/pompen, bijvoorbeeld om kelders droog te houden.

Op basis van de metingen in de achtertuin concluderen wij dat de grondwaterstanden lokaal
verder kunnen uitzakken ten opzichte van de bij ons bekende hoogtes van het funderingshout.
Het infiltreren op openbaar terrein heeft dus niet overal een regulerende invloed op het
grondwater op particulier terrein. Wel kunnen de gemeentelijke leidingen de mogelijkheid
bieden voor bewoners, om hierop aan te sluiten, en leidingen op eigen terrein aan te leggen,
om zo de effectiviteit te vergroten. De gemeentelijke leidingen scheppen zo de
randvoorwaarden voor bewoners om de verantwoordelijkheid voor het eigen terrein te kunnen
nemen.
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Figuur 1. Verminderd effect van grondwatervoorziening op openbaar terrein richting particulier terrein

Oplossingen
Om zowel wateroverlast als -onderlast op particulier terrein tegen te gaan kan gekozen worden
voor twee oplossingsrichtingen:

Bouwkundig
Uit het onderzoek is gebleken dat de volgende vormen van overlast worden ervaren:
 Vochtige of water in kruipruimte/kelder
 Optrekkend vocht muren
 Vocht/opbolling van de houten vloer
Voor deze vormen van overlast zijn bouwkundige maatregelen mogelijk om de overlast weg te
nemen. Bijvoorbeeld het waterdicht maken van kelders of het verhogen van te diepe
kruipruimtes. Het eventueel vervangen van de houten vloer constructies en het dampdicht
maken van de begane grond is ook een effectieve maatregel.
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Grondwater-technisch
Het drainage/infiltratiesysteem in openbaar terrein heeft niet overal zodanig effect dat
grondwater over- en onderlast wordt voorkomen. De afstand tot de voorziening is simpelweg
te groot. Om grondwater over- en onderlast te beperken kan er een technische oplossing
worden gerealiseerd. Dit kan in de vorm van een ringdrain om een bouwblok of los staand pand
welke wordt aangesloten op het gemeentelijk drainagesysteem. Hiermee wordt de afstand
tussen woning en grondwatervoorziening aanzienlijk verkleind waardoor deze ook voldoende
effect heeft op de grondwaterstand op particulier terrein.

Figuur 2. Principe ringdrain voor vergrote effect drainage/infiltratiesysteem
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3 Hoe ziet het er uit en wat kost het ongeveer?

Voor de wijk Bosch en Vaart hebben we gekeken wat voor een type bebouwing hier aanwezig is.
Uit deze inventarisatie is gebleken dat veel panden aanééngeschakeld zijn en een bouwblok
vormen. Wij adviseren vanuit een doelmatige aanpak om per blok één of twee uitleggers te
realiseren waarop per bouwblok een gezamenlijke ringleiding voor drainage/infiltratie kan
worden aangesloten.

In het onderstaand figuur is een voorbeeld weergegeven van een dergelijke ringleiding.
Afhankelijk voor de situatie aan de voorkant (afstand tot drainage/infiltratie op openbaar
terrein) kan de ringdrain aan de voorkant wellicht komen te vervallen. De noodzaak hiervan
moet blijken uit grondwaterstandsmetingen.

Figuur 3. Voorbeeld tracé ringleiding bouwblok voor drainage/infiltratie

Middels het hierboven opgenomen tracé wordt op particulier terrein gestreefd naar een
grondwaterstand conform het instelniveau van de drainage op openbaar terrein. Dit is, in dit
geval oppervlaktewaterpeil (NAP -0,61 m). In het onderstaande figuur is een dwarsdoorsnede
van dit principe opgenomen.
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Figuur 4. Principe doorsnede actief grondwaterpeilbeheer met aansluiting particulier systeem

4 Kosten aanleg blok drainage/infiltratie en uitlegger

Aanleg
Voor het voorbeeld in hoofdstuk drie hebben wij een globale kostenraming opgesteld. De
raming is gebaseerd op het aanleggen van blokdrainage/infiltratie voor 15 panden. In deze
kostenraming hebben wij de kosten verdeeld tussen werkzaamheden op openbaar en
particulier terrein en zijn we ervanuit gegaan dat ook aan de voorzijde van de panden een
infiltratieleiding wordt aangelegd:
 Kosten voor realiseren uitleggers (openbaar terrein)
 Kosten voor realiseren ring drainage/infiltratie (particulier terrein)

Tabel 1 Globale kosten aanleg drainage/infiltratie particulier terrein, zie voorbeeld tracé hoofdstuk 2

Werkzaamheden Globale inschatting kosten (€) excl. btw
Aanbrengen uitlegger incl. putten (2x), als
losstaand project

2.500,-

Aanbrengen ring drainage/infiltratie blok 55.000,-

Op basis van deze inschatting betekent dit dat de aanlegkosten per pand tussen de €3.500,- en
€4.000,- liggen (exclusief aanbrengen uitlegger, deze kosten zijn voor de gemeente). Hierbij
hebben we als uitgangspunt aangehouden dat alle bewoners meedoen met het aanleggen van
de drainage. De overige uitgangspunten voor de globale kostenraming zijn opgenomen in
bijlage 2.1.

De inschatting voor de kosten hebben wij doorvertaald naar de gehele Bosch en Vaart buurt
waar houten palen funderingen zijn te verwachten. Op basis van het eerder uitgevoerde
onderzoek in 2017 & 2018 is gebleken dat bij circa 20 blokken houten palen funderingen
aanwezig zijn. Deze globale kosten kunnen afwijken in verband met de grote van de
bouwblokken.
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Tabel 2 inschatting kosten aanleg drainage/infiltratie bij panden met houten palen Bosch en Vaart

Werkzaamheden Globale inschatting kosten (€) excl. btw
Aanbrengen uitlegger incl. putten (2x) 50.000,-
Aanbrengen ring drainage/infiltratie blok 1.100.000,-

Vergelijking met kosten funderingsherstel
Indien er grondwateronderlast wordt ervaren (droogstand van houten palen) kan eventueel
ook worden gekozen om funderingsherstel uit te voeren. Dit zijn echter ingrijpende en kostbare
werkzaamheden. De globale kosten voor het aanbrengen van een drainage/infiltratieleiding
rondom de panden zijn vergeleken met de kosten voor het uitvoeren van funderingsherstel.
In de onderstaande tabel zijn deze kosten voor het voorbeeldblok (zie hoofdstuk 2) met elkaar
vergeleken.

Werkzaamheden Kosten (€) excl. btw
Aanbrengen ring drainage/infiltratie blok 55.000,-
Funderingsherstel (1.130 m2 vloer
oppervlak)

1.400.000,-

We merken hierbij nogmaals op dat funderingsschade niet altijd te verhelpen is door het
verhogen van de grondwaterstand. Een voorbeeld hiervan is bacteriële aantasting van grenen
palen. In bijlage 2 staan de stappen beschreven die een pandeigenaar kan volgen om te kunnen
beoordelen of grondwaterbeheer ter behoud van de fundering bij zijn pand het overwegen
waard is.

Beheerkosten
Drainage- en infiltratieleidingen moeten periodiek onderhouden worden zodat het functioneren
wordt gewaarborgd. Het onderhoud bestaat uit het leegzuigen van inspectieputten en
doorspuiten van de leidingen. Voor een drainage/infiltratiesysteem zoals het voorbeeld in
hoofdstuk 3 bedragen de kosten tussen de circa €1.000,- en €1.500,- per keer. Een realistische
frequentie voor doorspuiten en leegzuigen is eens in de 2 jaar. Afhankelijk van de hoeveelheid
aangetroffen vuil kan beoordeeld worden of het systeem vaker (of soms minder vaak)
doorgespoten moet worden.

5 Afspraken en aandachtspunten

Voor het realiseren van aansluitingen van particuliere drainage op het gemeentelijk stelsel
moeten afspraken worden gemaakt en vastgelegd over de methode van aansluiten en het
gebruik van water uit het systeem.

Watergebruik
Het water uit het gemeentelijk drainage/infiltratiesysteem is puur bestemd voor grondwater
doeleinden. Dit houdt in dat dit water niet uit het systeem onttrokken mag worden voor
bijvoorbeeld het sproeien van de tuin of het wassen van auto’s. Dit onderdeel is een belangrijk
punt om ook samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland te bespreken en te kijken naar
de mogelijkheden voor vastlegging en controle.
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Aansluitingen
Het is niet toegestaan om vuilwater aansluitingen te realiseren op deze stelsels. De stelsels
moeten daarom zo aangelegd worden dat dit ook kan worden aangetoond middels bijvoorbeeld
inspecties. Op hoekpunten of kruisingen moeten daarom inspectieputten worden gerealiseerd.

Aanbod van water
Een belangrijke voorwaarde voor voldoende aanbod van water is dat dit oppervlaktewater op
(streef)peil blijft. Het is daarom belangrijk om met het Hoogheemraadschap van Rijnland om
tafel te gaan, om de watervraag voor infiltratie ten behoeve van bescherming van houten paal
fundering nader af te stemmen en afspraken te maken over de hoeveelheid te leveren water.

6 Doorkijk vervolg: doortrekken naar andere wijken?

Het toepassen van actief grondwaterpeilbeheer kan ook voor andere wijken van Haarlem zinvol
zijn. Echter is elke wijk verschillend en zijn de mogelijkheden en noodzaak afhankelijk van
bestaande stelsels, aanleg van nieuwe stelsels, bouwkenmerken en oppervlaktewaterpeilen. Om
de noodzaak en mogelijkheden rondom actief grondwaterpeilbeheer te inventariseren is vooraf
onderzoek nodig. In onze eerder opgestelde memo met kenmerk BY26A NOT20190201
d.d. 18 februari 2019 is een schema met stappen voor de inventarisatie opgenomen. Dit betreft
het volgende:

1. Onderzoek toestand huidig drainagesysteem
2. Bureaustudie gebiedskenmerken en meldingen
3. Bouwkundige gegevens verzamelen
4. Benodigde aanpassingen bestaand stelsel of nieuw aan te leggen stelsel
5. Invloedsfeer bepalen voor noodzaak particuliere stelsels
6. Uitwerken maatregelen
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Bijlage 2.1

UITGANGSPUNTEN KOSTENRAMING

Situatie: particuliere voor- en achtertuinen, voorzien van gangbare bestrating en
begroeiing. In de tuinen kan beplanting en bestrating opgenomen worden en later
worden teruggeplaatst.

Infiltratiebuis aanbrengen op een diepte van 1,4 m minus maaiveld, omringd door
een grindkoffer van 0,15 m rondom de leiding. De onderkant van de
drainagekoffer op 1,55 m minus maaiveld.

Sleufbreedte onder in de sleuf 0,6 m. Boven-breedte sleuf 1,0 tot 1,5 m.

Hoeveelheidsbepaling: ontgraven en verwerken in vaste m3, vervoeren in losse m3

(factor 1,2). Grond uit ontgraving betreft zand/zandhoudend en klei. Uitkomende
grond uit sleuf hergebruiken bij aanvulling rioolsleuf. Teveel aan grond wordt
afgevoerd.
Kwaliteit grond is onbekend, uitgaande van maximaal klasse wonen.



Bijlage 3
Routekaart risico scan eigen perceel
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1 Risico-scan

Hieronder ziet u de zogenaamde routekaart risico-scan lage grondwaterstanden Bosch en Vaart.
Wat kunt u met deze routekaart? U kunt hiermee een eerste inschatting maken of er reden is
tot zorg bij uw huis, als het gaat om aantasting van houten palen door lage grondwaterstanden.

In de wijk Bosch en Vaart is een deel van de huizen namelijk op houten palen gebouwd.
Sommige houten palen kunnen `droog` komen te staan als het grondwater zakt tot onder de
houten paalkoppen van een fundering. Het grondwater is regenwater dat in de bodem is gezakt.
De grondwaterstand verandert continu, bijvoorbeeld omdat het geregend heeft. Het droog
komen staan van de paalkoppen komt doordat de houten palen op sommige plekken niet zo
heel diep zitten. En de grondwaterstand kan laag uitzakken als het bijvoorbeeld een hele hete
zomer is met weinig regen. Of als er bijvoorbeeld hoge bomen naast uw huis staan, die veel
grondwater opnemen.

Wanneer de funderingspalen boven de grondwaterstand uitsteken, kunnen er schimmels in het
hout komen te zitten. Deze tasten het hout aan, waardoor de bovenkant van de paal dunner
wordt. Als dit lange tijd zo is, kan het zijn dat de fundering het gewicht van het huis niet goed
meer kan dragen. Er kunnen delen van het huis gaan verzakken, waardoor scheuren in de
muren ontstaan en deuren en ramen kunnen gaan klemmen. Het kan nodig zijn om de
fundering in dit geval te herstellen. Dat is een kostbare aangelegenheid.

Wanneer u zich afvraagt of er onder uw huis misschien houten palen zitten, die boven de
grondwaterstand uitsteken, dan kunt u de stappen uit de risico-kaart doorlopen. Bij elke stap in
de kaart zit een instructie, waarin wordt uitgelegd hoe u antwoord kan krijgen op de vraag die
bij elke stap wordt gesteld. Na het beantwoorden van de vragen, kunt u bepalen of het risico bij
uw huis op aantasting van houten palen door lage grondwaterstanden klein is. Wanneer er wel
een risico is, of wanneer het risico onbekend is, kunt u lezen welke vervolgstappen u kunt
nemen.

We willen benadrukken dat houten palen
ook aangetast kunnen worden als ze wel
onder water staan. Dit geldt voor grenen
palen; deze kunnen aangetast worden
door bacteriën. Meer informatie hierover
kunt u terugvinden op de website van de
gemeente Haarlem:
https://www.haarlem.nl/funderingen/

Deze routekaart is alleen toepasbaar voor
de wijk Bosch en Vaart. Dit heeft te
maken met de ouderdom van de huizen
van de wijk en met de grondwatersituatie
in de wijk. Voor een andere wijk moet een
risico-scan op maat worden gemaakt.

Let op: De risico-scan is een manier waarmee
pandeigenaren een eerste inschatting kunnen
maken bij hun pand over eventuele aantasting
van houten palen door te lage grondwater-
standen. De risico-scan zegt niets over andere
funderingsproblemen die in Nederland kunnen
voorkomen, zoals bijvoorbeeld ongelijkmatige
zettingen (verzakkingen) bij huizen zonder palen
(“op staal” gefundeerd). Ook de aantasting van
grenen houten palen door bacteriën valt buiten
deze risico-scan, net als overbelasting van de
fundering door op- en aanbouw of door
negatieve kleef
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Instructie A:
beantwoorden
vraag 01 t/m 03

01 Huis op palen?

 stap 1: opvragen tekening uit het bouwarchief
 stap 2: bouwtekening beoordelen

Stap 1: opvragen tekening uit het bouwarchief

Vraag tekeningen op uit het bouwarchief, via de website van de Gemeente Haarlem:
www.haarlem.nl/bouwarchief/
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Stap 2: bouwtekening beoordelen

Op de tekening uit het bouwarchief kan je vaak zien welk soort fundering er onder je huis zit.
We hebben twee voorbeelden: het linker-voorbeeld laat een fundering op palen zien, het
rechter-voorbeeld laat een fundering op staal (een ondiepe fundering, gemetselde
funderingsvoet) zien. Kijk op de bouwtekening, en ga op zoek naar een doorsnede van het huis.
Op een doorsnede zie je de verschillende verdiepingen van het huis. Onder de begane
grondvloer lopen de muren nog een stukje naar beneden. Op een gegeven moment gaat de
muur over in de fundering.

 Bij een fundering op houten palen loopt de muur nog onder de grond door tot een
diepte van ongeveer 1/2e van de verdiepingshoogte. Daaronder beginnen de palen.

 Bij een fundering `op staal` zie je dat de muur als een soort driehoek steeds breder
wordt. De onderkant van de driehoek zit op een diepte van ongeveer 1/3e van de
verdiepingshoogte.

Voorbeeld a. bouwtekening van huis
gefundeerd op palen

Voorbeeld b. bouwtekening van huis zonder
palen, gefundeerd op staal (gemetselde
funderingsvoet)



datum 3 september 2021
referentie 205297_R_MHA_0616_def

Hieronder zijn nog twee artist-impressions te zien van hoe een fundering op palen en een
fundering op staal eruit kan zien:

Fundering op houten palen

Fundering op staal (gemetselde funderingsvoet
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02 Houten palen?

 stap 1: het opzoeken van het bouwjaar van het huis
 stap 2: beoordelen of het bouwjaar voor of na de oorlog is geweest

Stap 1: opzoeken van het bouwjaar van het huis

Ga naar de de bag-viewer van het kadaster: bagviewer.kadaster.nl/
Je krijgt dan onderstaand beeld op je scherm. Type vervolgens in het vakje `zoeken` (geel
gemarkeerd) het adres.

Als voorbeeld hebben we een willekeurig adres ingetypt: Dorpstraat 3a in Waddinxveen. Je
krijgt dan onderstaande topografische kaart op je scherm te zien. Je ziet plattegronden van
huizen in de straat/wijk, waarbij het ingetypte adres rood is gemarkeerd. Rechts in het scherm
zie je informatie over het pand. Het bouwjaar voor dit pand is 1918 (zie geel gemarkeerd).
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Stap 2: beoordelen of het bouwjaar voor of na de oorlog is geweest

Is het pand in 1945 of eerder gebouwd? Dan beschouwen we het pand als van voor (het einde
van) de oorlog.

Toelichting

De meeste huizen in de wijk Bosch en Vaart zijn gebouwd voor de
oorlog. Richting de Haarlemmerhout zijn dit vooral huizen zonder palen
(fundering op staal). Richting de Leidsevaart zijn dit vooral huizen op
palen. De palen onder de vooroorlogse huizen zijn houten palen. In die
tijd waren er namelijk nog geen of nauwelijks betonpalen.
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03 Grondwater laag?

Het beantwoorden van deze vraag bestaat uit twee stappen:
 stap 1: het maken van een grondwatermeetpunt in de tuin
 stap 2: het meten van de grondwaterstand
 stap 3: bepalen of het grondwater laag is

Stap 1: het maken van een grondwatermeetpunt in de tuin

De simpelste manier om een idee te krijgen van hoe diep het
grondwaterstand zit, is een kuil graven in de tuin. Graaf deze kuil aan
de achterkant van het huis, naast de achtergevel. Hou het oppervlak
van de kuil zo klein mogelijk in verband met de stabiliteit van de
fundering. Misschien loopt de kuil al vol water, voordat de kuil een
meter diep is. Is dit niet het geval, of is er helemaal geen plek om een
kuil te graven omdat er bijvoorbeeld een terras zit, dan kan het handig zijn om een speciaal

grondwatermeetpunt te maken: de zogenaamde peilbuis. Een
peilbuis is een buis met open sleufjes waar het grondwater
doorheen kan, die ongeveer twee meter diep de grond in gaat. Een
peilbuis kan online bij verschillende adressen worden besteld, ook
door particulieren.

Om de peilbuis in de grond te krijgen, moet eerst met een
grondboor een gat van 2 meter diep worden geboord. Daar stop
je de buis in (sleufjes aan de onderste meter van de buis) en
vervolgens vul je de ruimte naast de buis aan met filtergrind. Tot
slot doet u een dopje op de bovenkant van de buis. De buis mag
best een stukje boven de grond uitsteken. Laat dit niet alleen niet
meer dan een centimeter of 30 zijn. Meet op hoever de
bovenkant van de buis boven de grond uitsteekt en schrijf dit op.

Stap 2: het meten van de grondwaterstand in de tuin
De grondwaterstand verandert continu, bijvoorbeeld omdat het geregend heeft. In de zomer
kan de grondwaterstand best een halve meter lager zijn dan in de winter. Dit verschilt per straat
en zelfs per tuin. Om een beeld van deze schommelingen te krijgen, is het handig om elke week
op dezelfde dag de grondwaterstand te meten.

Met een zogenaamde plopper kun je meten hoe diep
de grondwaterstand zit. Je meet hoe diep de
grondwaterstand zit, ten opzichte van de bovenkant
van de buis. De metingen hou je bij op een lijst, waar
bij elke datum de diepte van de grondwaterstand
wordt bijgehouden, ten opzichte van de bovenkant van
de buis. Metingen met een plopper worden altijd drie
keer herhaald, om zeker te weten wat de juiste
grondwaterdiepte is.
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Stap 3: het bepalen of het grondwater laag is

Om te bepalen of de grondwaterstand laag
is, houden we voor de eerste inschatting
van het risico op droogstand een grens aan
van een meter. Het gaat hierbij om een
grondwaterstand die dieper is dan een
meter, ten opzichte van het
terras/gras/aarde. Hiervoor moeten we de
metingen van de grondwaterstand nog
omrekenen, want de metingen zijn ten
opzichte van de bovenkant van de peilbuis.
Het omrekenen gaat als volgt:

 Diepte van het grondwaterstand =
de gemeten grondwaterstand – de lengte van het deel van de buis dat boven de grond
uitsteekt.

Voorbeeld: De meting met de plopper op 2 februari kwam uit op 83 centimeter. De buis steekt
18 centimeter boven de grond uit. De diepte van de grondwaterstand is in dit geval 83 cm – 18
cm = 65 cm.

Wanneer de diepte van de grondwaterstand meer dan 100 cm is (1 meter) beoordelen we de
grondwaterstand als `laag`.
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Instructie B: aanvullende acties

01 Huis op palen?

Ik weet het niet, en nu?

Heeft u bij onderdeel 02 houten palen? in de Routekaart Risico-scan Nee geantwoord op de
vraag mijn huis is voor de oorlog gebouwd? Uw huis is dan na de oorlog gebouwd. In de wijk
Bosch en Vaart betekent dit over het algemeen dat uw huis van na 1980 is en op betonpalen is
gefundeerd. Er is geen vervolg-actie nodig; het risico op droogteschade aan uw fundering is
klein.

Heeft u bij onderdeel 02 houten palen? in de Routekaart Risico-scan Ja geantwoord op de vraag
mijn huis is voor de oorlog gebouwd? Dan is het belangrijk om er op een andere manier achter
zien te komen of uw huis op palen staat. Misschien is er geen bouwtekening beschikbaar van uw
huis. Of misschien is uit de tekening niet te herleiden of er palen onder staan. Wat kunt u dan
doen?

 Neem contact op met het funderingsloket van de gemeente en vraag of zij uit de
gegevens die u heeft misschien wel kunnen herleiden of uw huis op palen staat. Kijk op
https://www.haarlem.nl/funderingen/ voor meer informatie.

 Neem contact op met de andere eigenaren in het blok. Als uw huis onderdeel uitmaakt
van een blok aaneengesloten woningen, betekent dit meestal dat de woningen of
allemaal op palen staan, of allemaal `op staal` (zonder palen, met een gemetselde
funderingsvoet). Misschien hebben andere bewoners wel kunnen vinden of hun huis
op palen staat of niet. De kans is groot dat dit bij uw huis hetzelfde is.

 Wanneer ook na bovenstaande acties niet bekend is of uw huis op palen staat, kunt u
overwegen de fundering op te (laten) graven. Bij een huis palen zal hiervoor een kuil
van 1,5 à meter diep gegraven moeten worden, voordat de fundering te zien is. We
adviseren u hiervoor een bedrijf in te huren die ervaring heeft met dergelijke
funderingsontgravingen. Wanneer een houten paalfundering wordt opgegraven,
adviseren we u om de fundering meteen te laten inspecteren door een deskundig
bedrijf, conform de richtlijn F3O. U kunt in aanmerking komen voor subsidie van de
gemeente Haarlem voor funderingsonderzoek. Voor meer informatie, kijk op
https://www.haarlem.nl/subsidie-onderzoek-fundering/.
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04 vervolg-actie?

Bij alle drie de vragen `ja` ingevuld, en nu?

Vervolgonderzoek door deskundige
Heeft u in de Routekaart Risico-scan bij alle drie de onderdelen 01, 02 en 03 `ja` geantwoord?
Dan is het belangrijk om verder te onderzoeken hoe groot het risico op droogsteschade bij uw
huis is. Bij het vervolgonderzoek moeten de volgende vragen worden beantwoord:

 Hoe hoog zit het bovenste funderingshout, ten opzichte van het referentiepunt? Als
referentiepunt kan bijvoorbeeld het vloerpeil worden gekozen, of N.A.P.

 Hoe ver zakt de grondwaterstand uit ten opzichte van het referentiepunt?
Hieruit kan worden afgeleid of de houten palen wel eens droog staan. Of dat dit in de toekomst
is te verwachten, wanneer door klimaatverandering de zomers droger worden. Dit onderzoek is
lastig om zelf uit te voeren. U kunt hier het best een deskundige bij betrekken.

Het is verstandig om snel met de andere pandeigenaren in uw bouwblok in gesprek te gaan.
Hebben zij de risico-scan al gedaan en wat kwam er bij hun uit? Welke overeenkomsten en
verschillen zijn er bij de huizen in het blok? Zijn er vragen waar een andere pandeigenaar
misschien het antwoord op weet? Is het zinvol om samen op te trekken?

Wanneer uit het vervolgonderzoek is gebleken dat de houten palen onder uw huis wel eens
droog staan of in de toekomst kunnen komen te staan, komt u bij de volgende vraag: wat kunt u
hier aan doen en wat wil u hier aan doen. Ook hierbij is het belangrijk om snel met andere
eigenaren in uw bouwblok in gesprek te gaan.

Funderingsinspectie
Hebben meerdere woningen in het blok een risico op droogteschade bij hun houten
paalfundering? Dan adviseren we u om een (of meerdere) funderingsinspecties uit te laten
voeren. Hiermee kan worden bepaald of de kwaliteit van de fundering nog goed genoeg is. En of
het verhogen van de grondwaterstand helpt ter behoud van de fundering. Bij grenen palen die
door bacterien zijn aangetast, helpt het verhogen van de grondwaterstand namelijk niet.
U kunt in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente Haarlem voor
funderingsonderzoek. Voor meer informatie, kijk op https://www.haarlem.nl/subsidie-
onderzoek-fundering/.

Actief grondwaterpeilbeheer
Als blijkt dat het verhogen van de grondwaterstand zinvol is, dan kunt u overwegen om een
drainage-infiltratieleiding rondom uw huis of woningblok aan te leggen. In de Blauwdruk Actief
Grondwaterpeilbeheer op Eigen Terrein kunt u hier meer over lezen. En ook hier geldt: ga in
overleg met de andere pandeigenaren in het bouwblok. En ga samen in gesprek met de
gemeente. Samen sterk tegen droogteschade.



datum 3 september 2021
referentie 205297_R_MHA_0616_def

Houten palen: funderingsinspectie?
Wanneer u een funderingsonderzoek laat uitvoeren, conform de richtlijn F3O, dan wordt
eerst gekeken of er scheuren in uw huis te zien zijn, zowel binnen als buiten. Vervolgens
wordt gemeten of uw huis scheef staat en wordt bepaald op welke plek de fundering het
beste kan worden geïnspecteerd.
Om de fundering te kunnen inspecteren, moet deze eerst worden vrij-gegraven. Meestal
gebeurt dit met een kleine graafmachine. Vervolgens meet de inspecteur de fundering in.
Bij een fundering op houten palen, wordt gemeten of de buitenkant van de palen zacht
zijn. Ook wordt een houtmonster genomen, die in het laboratorium wordt onderzocht.
Welke houtsoort is het, en is er sprake van aantasting van het hout?
Met al deze gegevens wordt uiteindelijk bepaald wat de kwaliteit is van de fundering en
hoe lang hij nog mee gaat. Wilt u weten hoe een funderingsinspectie in zijn werk gaat?
Dan kunt u op internet kijken op: https://www.youtube.com/watch?v=MzX1vPVkZ0U

Meer informatie over funderingen in Haarlem?

https://www.haarlem.nl/funderingen/

https://www.kcaf.nl/
Het KCAF heeft veel bruikbare informatie voor pandeigenaren. Zo zijn er via de website
allerlei publicaties beschikbaar. Ook is er een funderingsviewer, waar informatie over
panden wordt gegeven. Houdt er rekening mee dat dit algemene, openbaar beschikbare
informatie is. De de in dit rapport gepresenteerde Risico-scan eigen terrein te volgen, gaat
u een stap verder en kijkt u specifiek naar de situatie bij uw fundering en de
grondwaterstand in uw tuin.
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Wanneer u overweegt een drainage-infiltratieleiding aan te leggen, is het verstandig om hierover in
gesprek te gaan met uw buren en de andere woningeigenaren uit het blok. U zult samen moeten kijken
welke panden er baat hebben bij een aansluiting op het gemeentelijk drainage-infiltratiesysteem en wat
de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een gezamenlijke leiding. Er zal een ontwerp moeten worden
gemaakt, waarbij ook goed gekeken wordt of er niet juist onbedoeld grondwateroverlast op zal treden bij
buurpanden. Voor een aansluiting op de gemeentelijke leiding is overleg met de gemeente nodig.

Wilt u meer lezen over praktijkvoorbeelden? Dan verwijzen we u naar https://www.kcaf.nl/publicaties/
waar u de publicatie `Grondwateraanvulling voor funderingsbehoud` kunt vinden. Ook op deze website is
meer informatie te vinden: http://www.kennisprogrammabodemdaling.nl/home/actief-
grondwaterpeilbeheer-in-bebouwd-gebied/

Blauwdruk grondwaterpeilbeheer eigen terrein

Drainage-infiltratieleiding

U kunt de grondwaterstand bij uw huis actief beïnvloeden. Een van de manieren om dit te doen
is het een drainage-infiltratieleiding om uw huis. Een drainage-infiltratieleiding is een buis met
gaatjes, die ongeveer anderhalve meter onder de grond ligt. Door deze leiding aan te sluiten op
het drainage-infiltratiesysteem van de gemeente (dat in de weg ligt), kan er grondwater worden
aangevoerd en afgevoerd. In de winter, als de grondwaterstand hoog staat, zal er grondwater
worden afgevoerd. Het grondwater komt minder hoog te staan, waardoor vochtoverlast minder
kan worden. In de zomer is het precies andersom: als de grondwaterstand laag staat, zal er
water in de grond worden geïnfiltreerd. Dit is water uit de Leidse Vaart, dat via het gemeentelijk
systeem in de drainage-infiltratieleiding bij uw huis terecht komt. Door het infiltreren van water,
zakt de grondwaterstand minder ver uit. Dit is gunstig voor houten paalfunderingen, want die
zullen hierdoor onder water blijven staan.

Veel huizen in de wijk Bosch en Vaart zijn onderdeel van een groter blok aaneengesloten huizen.
In dit geval zou de drainage-infiltratieleiding om het hele blok gelegd kunnen worden. Hieronder
kunt u zien hoe dit er ongeveer uitziet:
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