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S
Samenvat
ting
Op de locatie van DSM in Deelft Noord vind
O
dt sinds 1916 een
e grondwateeronttrekking plaats.
p
D
Deze
onttrekkin
ng is sinds 200
09 eigendom van de Gemeen
nschappelijke R
Regeling Behee
er
3
G
Grondwateront
ttrekking Delft Noord (GR). De
D huidige ontttrekking is circca 1200 m pe
er uur.
De GR is voorne
D
emens vanaf 2
2017 deze ontttrekking zoverr mogelijk gefaaseerd af te bo
ouwen.
H abrupt stop
Het
ppen van de on
nttrekking kan
n leiden tot hett stijgen van dee
grondwaterstan
nden in de regiio en het zwellen van de ond
dergrond, mett ongewenste
bouwen, consttructies, waterk
keringen en inffrastructuur. O
Om dergelijke
efffecten op geb
ongewenste situ
uaties en mogeelijke schade te
t voorkomen is besloten om
m het afbouwen van
onttrekking zeeer geleidelijk (in stappen van
n een jaarlijkse reductie van orde
o
de grondwatero
0-100 m3/uurr) te laten verlo
open. Het is no
og niet duidelijk in welke maate en in welk tempo
50
de onttrekking kan worden affgebouwd, ma
aar wel is duide
elijk dat dit prooces zeker 10 jaar
j
gaat duren.
Voor dit afbouw
V
wen is een afdo
oende monitoring gewenst, waarmee de hhuidige situatie
e kan
w
worden
vastgelegd en de gevvolgen van een
n afname van de
d grondwaterronttrekking kunnen
w
worden
waarge
enomen, vastg
gelegd en beoo
ordeeld.
D voorgestelde
De
e monitoring b
betreft het metten van:


De onttrok
kken debieten uit het eerste watervoerend
w
pakket;



Stijghoogte
es in het eerstee watervoerend pakket (+/- 60 locaties);



Freatische grondwaterstaanden (+/- 600
0 locaties);



Stijghoogte
everschil bij divverse waterkerringen (+/- 70 locaties);



Waterkwalliteitsmetingen
n (+/- 4 locatie
es);



Veranderin
ngen in hoogtee van het maaiveld met satellietmetingen;



Veranderin
ngen in hoogtee van gebouwe
en en construccties met satell ietmetingen.

Door het grote aantal gegeveens en de lange
D
e doorlooptijd van het projecct is voorgeste
eld om
allle metingen in
n één monitori ngsysteem gea
automatiseerd te verzamelenn, verwerken en
e
ovverzichtelijk op
p te slaan. Hie rmee wordt vo
oorkomen dat gedurende dee lange looptijd
d van
het afbouwen metingen
m
zoekk raken of niet meer toegankelijk zijn.
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1

Inleidiing

1.1

A
Aanleiding
Op de locatie van DSM in Deelft Noord vind
O
dt sinds 1916 een
e grondwateeronttrekking plaats.
p
D
Deze
onttrekkin
ng is sinds 200
09 eigendom van de Gemeen
nschappelijke R
Regeling Behee
er
G
Grondwateront
ttrekking Delft Noord (GR). De
D missie van de GR omvat het:
›

beheren va
an de grondwaateronttrekking
g om schade te
e voorkomen;

›

zover mogelijk haalbaar aafbouwen van
n de onttrekking;

›

om kosten te mitigeren;
m
hergebruiken van water o

›

verdelen va
an kosten overr belanghebbe
enden.

De huidige ontttrekking is circaa 1200 m3 perr uur. De GR iss voornemens vvanaf 2017 de
D
eze
onttrekking, zov
ver mogelijk, g
gefaseerd af te
e bouwen. Voo
or dit afbouween is een afdoe
ende
m
monitoring
gew
wenst, waarmeee de nul situattie kan worden
n vastgelegd e n de gevolgen
n van
de voorgenome
en reductie kun
nnen worden waargenomen
w
, vastgelegd een beoordeeld voor
het relevante invloedgebied.
In
n 2007 is door Deltares een m
monitoringstra
ategie opgesteld, waarin de ggewenste
m
monitoring
is uiitgewerkt. In d
de afgelopen ja
aren is door ve
erschillende ove
verheden deze
vo
oorgestelde monitoring opgeepakt. Hierbij zijn
z onderdelen conform de monitoringstra
ategie
uitgewerkt. Ech
hter, door voorrtschrijdend inzzicht is een aan
ntal onderdeleen op een ande
ere
m
manier,
niet of anders uitgew
werkt.
De GR heeft Ne
D
elen & Schuurm
mans gevraagd
d om een geop
ptimaliseerd m
monitoringsplan
n op te
sttellen. In dit Ge
eoptimaliseerd
de Monitoringssplan is de opzzet van de gereealiseerde
m
monitoring
zo compleet
c
mogeelijk in beeld gebracht.
g
Daarnaast zijn de w
wensen
geïnventariseerd
d m.b.t. aanvu
ullende monito
oring op de eerrder geadviseeerde monitoring.
V
Verder
is een do
oorkijk gegeveen naar de imp
plementatie, de
e uitvoering vaan de monitoring en
de beoordeling van de uitkom
msten daarvan..

1.2

D
Doel
van het monitoringsp
m
plan
Het doel van he
H
et project is heet opstellen van
n een concreett en doelmatigg monitoringsp
plan,
w
waarmee
de nu
ul-situatie kan w
worden vastge
elegd en de ge
evolgen van dee stapsgewijze
reeductie van de grondwateron
nttrekking op een aantal belangrijke onderrdelen kunnen
n
w
worden
waarge
enomen.
Het monitoren van de onttrekkking is nodig om de reductie zodanig dooor te kunnen vo
H
oeren,
dat overlast voo
or de omgevin g kan worden beperkt. Door te monitorenn kunnen causa
ale
den gelegd tusssen het stapsg
gewijs afbouw
wen van de ontttrekking en
veerbanden word
bijvoorbeeld het stijgen van d
de grondwatersstand.
Het monitoringsplan geeft du
H
us wel inzicht in
n wat er al gem
meten is en waat er nog geme
eten
m
moet
worden om de reductie van de onttre
ekking zorgvuld
dig te kunnen doorvoeren.
D
Daarnaast
geeftt dit monitorin
ngsplan inzichtt in hoe de geg
gevens wordenn verzameld,
beheerd en opg
geslagen. Dit m
monitoringspla
an geeft geen inzicht in wannneer exact en
olgens welke stappen
s
de red
ductie zal word
den doorgevoe
erd of bij welkee gemeten
vo
veeranderingen in
i grondwatersstand er bijvoo
orbeeld sprake is van waterooverlast!
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1.3

B
Betrokken
parrtijen
Bij dit project zijjn verschillend
de partijen – met hun eigen belangen
b
– bettrokken.
Belangrijkste pa
artij is de Gemeeenschappelijk
ke Regeling Beheer Grondwaateronttrekking
g Delft
N
Noord
(GR). De
e GR heeft als taak het behee
er van de gron
ndwateronttrekkking op het
bedrijfsterrein van
v DSM in Deelft Noord te bepalen
b
en beh
heer uit te voerren. Door het beheer
v DSM, is heet gevaar afge
ewend van een
n te rigide verm
mindering van de
ovver te nemen van
onttrekking. Een dergelijke re ductie kan imm
mers grote sch
hade veroorzakken in de omge
eving.
D GR wordt ge
De
evormd door d
de samenwerk
kende dagelijksse besturen vann het
H
Hoogheemraad
dschap van Dellfland, de gem
meente Delft en
n de provincie Zuid-Holland.
V
Vertegenwoord
digers van dezee regionale ove
erheden vorme
en het bestuurr van de GR.
Gemeente Delft
G
D onttrekking bevindt zich in
De
n de gemeente
e Delft. Het ab
brupt stopzetteen van de
onttrekking kan
n leiden tot gro
ondwateroverlast en schade aan (monumeentale) bebouw
wing.
D gemeente heeft dan ook vveel belang bij een zorgvuldige reductie vaan de
De
grondwaterontttrekking.
Provincie Zuid-Holland
D Provincie Zu
De
uid-Holland is vverantwoordelijk voor het diepe grondwatter en heeft ee
en
m
meetnet
van pe
eilbuizen in hett eerste waterv
voerend pakke
et. Met dit meeetnet kan de
onttrekkingskeg
gel rond DSM worden gemo
onitord. De pro
ovincie is tevenns vergunning
ezichthouder o
op de onttrekk
king.
veerlener c.q. toe
Hoogheemraad
H
dschap van De lfland
H Hoogheemraadschap van
Het
n Delfland is ve
erantwoordelijk voor de wate
terkwaliteit en
w
waterkwantiteit
t en waterkerin
ngen in haar beheersgebied.
b
Door het reduuceren van de
onttrekking zal in de droogmaakerijen in de omgeving
o
de brakke
b
kwel uiit het eerste
w
watervoerend
pakket
p
iets toe nemen. Daarn
naast vormt een abrupte reduuctie een risico
o voor
de stabiliteit van
n de keringen.. Het onttrokke
en water word
dt via een perslleiding van het
H
Hoogheemraad
dschap van Dellfland langs de
e AWZI Houtru
ust naar zee affgevoerd.
DSM Sinochem
D
m Pharmaceuticcals Netherlands B.V.
H bedrijf DSM
Het
M Sinochem Ph
harmaceuticalss Netherlands B.V.voert
B
in dee huidige situa
atie het
beheer en onde
erhoud van de installatie van de grondwate
eronttrekking uuit. Hiervoor heeft
h
d
gsovereenkom
mst met de GR. Daarnaast geebruiken zij een
n
het bedrijf een dienstverlening
et onttrokken w
water in hun productieproce
p
es.
gedeelte van he
De rol van DSM
D
M wordt op korrte termijn ech
hter aanzienlijk minder. Confform de
ovvereenkomst moet
m
DSM de installatie nam
melijk ontvlechtten van de proocessen en de GR de
in
nstallatie verpla
aatsen naar eeen locatie buite
en het DSM terrein. Door de aanleg van ee
en
nieuw puttenve
eld buiten het D
DSM terrein te
er vervanging van
v de veroudderde putten op het
D
DSM
terrein, wordt de GR miinder afhankelijk van DSM.
Omliggende ge
O
emeenten
V
Voor
de omligg
gende gemeentten Rijswijk, Den
D Haag, Midden-Delfland, Westland,
Pijnacker, en Le
eidschendam g
gelden dezelfde
e belangen als voor Delft. Affhankelijk van de
abrupte) reducctie van de ontttrekking even
ntueel
affstand tot Delfft Noord kunneen zij bij een (a
hinder ondervin
nden. Hoewel d
de gemeenten
n Rijswijk en Den Haag niet ddeelnemen aan
n de
G betalen ze wel mee aan d
GR,
de kosten van de GR.
Rijkswaterstaatt
R
is de vergunn ingverlenende
R
Rijkswaterstaat
e partij voor het lozen van heet onttrokken water
w
op de Noordzee
e.
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1.4

A
Aanpak
op ho
ooflijnen
Het monitoringsplan is nodig voor het waarrnemen, vastle
H
eggen en beooordelen van een
groot aantal mo
onitoringsgegeevens. In de aa
anpak voor dit project zijn deeze onderdelen
n
waarnemen, va
astleggen en b
beoordelen’ da
an ook als volgt vorm gegeveen:
‘w
1.

Inventarisa
atie van uitgevo
oerde huidige monitoring na
aar aanleiding van de
monitoring
gsstrategie uit 2
2007. Geïnven
ntariseerd is wa
at wordt nu w
waar, door wie en
hoe vaak gemeten,
g
maarr ook wat word
dt er niet gemeten en waaroom niet?;

2.

Het geoptimaliseerde mo
onitoringsplan op basis van de
d hiervoor besschreven
atie, inclusief vo
oortschrijdend inzicht m.b.t. het reducerenn van de onttre
ekking
inventarisa
en de in de
e workshop Mo
v
oppmerkingen;
onitoring van 26 sept 2013 verzamelde

3.

Plan van aa
anpak ‘Monito
oringsysteem’, waarin is uitge
ewerkt hoe heet grote aantal
gemonitord
de gegevens o
overzichtelijk in
n één systeem zullen wordenn vastgelegd;

4.

Uitvoering van de monito
oring en analy
yse en beoorde
eling van de ressultaten in
periodieke rapportages.

Onderdelen 1 t/m 3 zijn com pleet uitgewerrkt in dit rappo
O
ort. Voor de onnderdelen
im
mplementatie en
e uitvoering i s alleen de aan
npak beschreven. De daadw
werkelijke bouw
w en
uitvoering vindtt plaats in een vervolgfase va
an het project (Zie Figuur 1- 1)

Fiiguur 1-1 Aanpa
ak op hoofdlijneen.
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2

Inventtarisattie hu
uidige monitoring

2.1

A
Algemeen

2.1.1

W
Wettelijk
kaderr
De Waterwet iss sinds 22 deceember 2009 na
D
agenoeg nog de
d enige wet, w
waarin het wettelijke
kaader met betre
ekking tot het beheer van op
ppervlaktewate
er en grondwaater is beschrev
ven. In
de Waterwet zijjn acht wetten
n samengevoeg
gd, die betrekk
king hadden oop het watersyssteem
nder de Wet op
p de Waterhuishouding en de
d Grondwaterrwet. De Wate
erwet
beheer, waaron
n voorheen rekkening met de samenhang tu
ussen waterbeeleid en ruimtelijke
houdt meer dan
wordt nader uitgewerkt in de
e Omgevingweet, die omstree
eks
ordening. Deze afstemming w
018 in werking
g zal treden.
20
In
n de Waterwett staat het wattersysteem cen
ntraal, waarbij de doelstellinggen van het
w
waterbeheer
zijn gericht op h et duurzaam goed
g
functione
eren van het w
watersysteem. Een
an
nder doel van de Waterwet is te zorgen vo
oor een vermin
ndering van reggels,
veergunningstelssels en adminisstratieve lasten
n. Vanuit deze context kan hhet formuleren en
reealiseren van een
e doelmatigee oplossing en zo min mogelijk administrattieve lasten wo
orden
gezien als een gemeenschapp
g
pelijke opgave voor de Provin
ncie Zuid-Hollaand, het
H
Hoogheemraad
dschap van Dellfland en de Gemeente Delftt.
Uiteraard heeft iedere partij s pecifieke taken
U
n en bevoegdh
heden. Deze ziijn als volgt in de
w vastgelegd. Rijk en provin
wet
ncies zorgen voor het strateg
gisch beleid enn de normstelling op
nationaal respecctievelijk regio
onaal niveau. Ook
O zorgen zij voor de noodzzakelijke
an water in aan
nliggende gebieden, zoals milieu, (natte) nnatuur en ruimte en
doorwerking va
ncties van de w
watersystemen
n vast. In de Waterwet
W
staann drie typen
sttellen zij de fun
onttrekkingen en
e infiltraties g
genoemd die onder de bevoe
egdheid van dee provincie vallen:


Drinkwaterrwinning;



Bodemenergiesystemen;



Industriële onttrekkingen
n groter dan 15
50.000 m3/ jaa
ar.

De waterschapp
D
pen zijn belast met het regio
onale operation
nele waterbeheeer, waaronder het
operationele gro
ondwaterbeheeer. Zij regelen ondiepe grondwateronttrekkkingen en infiiltraties
o.b.v. de Keur)) en nemen heet grondwater mee in de afw
wegingen van dde peilbesluiten
n
(o
(G
GGOR). Het ga
aat hierbij om::






Grondwate
ersaneringen;
Bronbemaling;
Beregening
g;
Industriële onttrekkingen
n kleiner dan15
50 000 m³/jaar (k.o.m 17 m33 per uur); en
Overige on
nttrekkingen.

Gemeenten heb
G
bben enkel waatertaken in he
et bebouwde (sstedelijke) gebbied, waaronde
er de
grondwater- en
n hemelwaterzo
orgplicht, zoals die sinds 1 ja
anuari 2008 wa
waren vastgeleg
gd in
W
ding. Genoemd
de gemeentelijjke zorgplichteen worden
de Wet op de Waterhuishoud
et Verbrede G emeentelijk Rioleringsplan (V
V-GRP).
uitgewerkt in he
Voor de grondw
V
wateronttrekki ng in Delft No
oord is en blijft de Provincie ddus bevoegd gezag.
g
Eeen aanvraag to
ot wijziging vaan de vergunning moet word
den ingediend bij Gedeputee
erde
Sttaten van de provincie.
p
Provvinciale Staten bepalen welke
e gegevens en bescheiden de
e
aaanvrager moett overleggen. D
De vergunning
g wordt in navolgende paraggraaf toegelich
ht.
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2.1.2

M
Monitoring
van
nuit de vergunn
ning
De door de provincie afgegevven vergunning
D
g voor de ontttrekking is van 16 septemberr
19
997. Vanuit de
e vergunning iis toentertijd Gist
G Brocades bv
b opgedragenn de volgende
gegevens te mo
onitoren:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Per pompp
put de opgepo mpte hoeveelh
heid grondwatter. Elke pompp put heeft een
n
hiervoor ee
en watermeterr die om de 4 weken
w
moet worden
w
afgelezzen;
Het op de 14e en 28e van
n elke maand waarnemen
w
en
n registeren vaan de
erstand en de sstijghoogte in 3 waarneming
gsputten op heet fabrieksterrein;
grondwate
Het 1 x ind
de 14 dagen w
waarnemen en registeren van
n de grondwateerstand en de
stijghoogte
e in 4 waarnem
mingsputten in Delft;
Het volgen
n van de zettin g door het pla
aatsen van 5 ze
ettingsbouten op ondiep
gefundeerd
de kunstwerkeen of overheidssgebouwen bin
nnen 1 km vann de onttrekkin
ng.
Deze boute
en dienen 1 x per half jaar te
e worden ingemeten t.o.v. N
NAP;
Per pomp put
p 2 x per jaaar de chloride concentratie;
c
1 x per 5 ja
aar de chloridee concentratie in 4 waarnemiingsputten.

Tevens werd de
ouder verplich
e vergunningho
ht om 1 x per ja
aar de meetgeegevens naar de
d
provincie te sturen en 1 x in d
de 10 jaar alle gegevens te ev
valueren. In dee evaluatie die
ende
aaan de orde te komen:




De verande
ering van de g
grondwaterstan
nden en de stijghoogte;
De verande
ering van de h
hoogte van de zettingsbouten
n;
De verande
ering van het cchloridegehalte
e van het gron
ndwater.

In
n de vergunnin
ng uit 1997 waas niets vastgelegd over het reduceren of sstopzetten van
n de
onttrekking. Om
m deze reden h
d
heeft in 2010 de provincie de vergunning gewijzigd. In deze
w
wijziging
is ten aanzien van h et reduceren van
v de onttrekking en monito
toring het volg
gende
aaangevuld:
De vergunningh
D
houder moet eeen voorgenom
men beëindigin
ng of vermindeering melden bij
b de
provincie, voorzzien van een aactueel onderzo
oeksrapport ov
ver de mogelijkke gevolgen. In dit
port dient miniimaal te zijn op
pgenomen:
onderzoeksrapp
1.
2.

3.

De grote van de invloedg
gebieden van de
d onttrekking
g;
n van de beëin
ndiging of sterke verminderin
ng op:
De effecten
 De stijjghoogteveran
ndering, zowel van het freatische grondwat
ater als van hett
grondwater in de waatervoerende pakketten;
p
wel- en infiltrattiesituatie in mm/dag;
 De kw
 De ligg
ging van het m
maaiveld (rijzin
ng);
 Het ch
hloridengehaltee van grond- en
e oppervlakte
ewater;
 De gro
ondwaterstand
den en de stromingsrichting ter plaatse vann binnen het
invloedgebied geleg
gen vuilstortpla
aatsen en/of sa
aneringslocatiees;
aterhuishoudin
ng van infrastru
ucturele werke
en en de overigge bouwwerke
en
 De wa
onder het grondwatterpeil, zoals tu
unnels en parkeergarages;
aterkeringen b innen het invlo
oedgebied;
 De wa
 Risico’’s voor opbarstten van waterbodems;
Andere gev
volgen voor heet water- en bodemsysteem die zullen opttreden als de
onttrekking
g wordt beëind
digd of sterk verminderd.
v

n de rapportag
ge dienen de beeschikbare mo
onitoringresulta
aten te wordenn betrokken. De
D
In
veergunningverle
ener bepaalt vvervolgens op welke
w
datum de
d verminderinng mag worden
geëffectueerd. Hiervoor word
dt als uitgangsp
punt gehantee
erd dat voor eeen afname van
n de
n
is om de
e maatregelen te treffen die de
onttrekking met 120 m3/uur ccirca een jaar nodig
e verminderde onttrekking on
ngedaan te ma
aken of zorgenn voor een
efffecten van de
beheersbare situ
uatie.
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2.1.3

D monitoringssstrategie uit 2
De
2007
In
n de aanvulling
g op de vergun
nning is niet ex
xpliciet gemaakt hoe vaak, w
wat en waar ex
xact
gemeten moet worden. Wel iis - zoals in de inleiding beschreven - al in 2007 in het kader
k
oek een monito
oringstrategie opgesteld. Hett doel van de
vaan het Delft Cluster onderzo
m
monitoringstrat
tegie was toen om voor verscchillende them
ma’s een strateggie op te stelle
en, dat
alls basis kon die
enen voor de u
uitvoering en inrichting van het
h meetnet. H
Hoewel het
m
mogelijke
reducceren van de o
onttrekking nie
et de aanleiding
g was voor hett opstellen van
n de
m
monitoringstrat
tegie, was wel duidelijk dat metingen
m
van belang
b
zijn om
m te anticiperen
n op
m
mogelijke
veran
nderingen in heet onttrekkingsregime.
Deze monitoringstrategie is vo
D
oor voorliggen
nd monitoringssplan als vertreekpunt gebruik
kt. In
m
monitoringstrat
tegie is voor 6 thema’s - mett het inzicht va
an toen - een vvoorstel gedaa
an voor
de monitoringso
opzet. Het gaaat om de volge
ende thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eerste wate
ervoerend pakkket
Freatisch grondwater
g
Kadestabiliteit
ek
Geotechnie
Grondwate
erkwaliteit
Oppervlakttewaterkwaliteeit.

n de afgelopen
n jaren is door verschillende overheden
o
de voorgestelde m
monitoring voo
or
In
deze thema’s opgepakt. Daarrnaast zijn er enkele thema’s (nog) niet of aanders uitgewerkt.
D
Doel
van dit hoofdstuk is het in beeld breng
gen van de sta
and van zaken van de monito
oring
op deze thema’’s en het inven
ntariseren van wensen
w
m.b.t. aanvullende m
monitoring bovenop
viseerde monittoring. Per the
ema komen de volgende vraggen aan bod:
de eerder geadv
›
›
›
›
›

Welke mettingen uit de o
oorspronkelijke
e monitoringssttrategie zijn geerealiseerd?
Hoe en doo
or wie worden
n de gegevens verzameld?
Met welke frequentie wo
orden de gegevens verzameld?
orden de gegevens gerapporrteerd?
Met welke frequentie wo
m ontbreken ze
e?
Welke mettingen ontbrekken en waarom

Fiiguur 2-1 Invloedsfeer van de veerschillende thema's
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2.2

Eerste watervo
oerend pakkeet
Welke metingen uit de oorsp ronkelijke monitoringsstrate
W
egie zijn gerealliseerd?
H en door wiie worden de ggegevens verza
Hoe
ameld?
M welke frequentie worden
Met
n de gegevens verzameld?
M welke frequentie worden
Met
n de gegevens gerapporteerd
d?
W
Welke
metingen ontbreken e n waarom onttbreken ze?
n de monitoringstrategie uit 2
2007 waren 70 peilbuizen in
n het eerste waatervoerend pa
akket
In
vo
oorgesteld, wa
aarvan 53 besttaande en 17 nieuwe
n
peilbuizen. Deze nieuuwe peilbuizen
n
w
waren
bedacht in twee haakss op elkaar staa
ande raaien en
n bij verschillennde (voormalig
ge)
sttortplaatsen.
De huidige situa
D
atie is zo dat d
de provincie Zu
uid-Holland in 54 peilbuizen stijghoogtes
veerzamelt in het 1e watervoerrend pakket. Er zijn geen plannen om het aaantal peilbuizen uit
tee breiden of te reduceren. Diit meetnet is niet ingesteld voor de onttrekkking in Delft Noord,
N
m
maar
wel te geb
bruiken door d
de GR.
Voor deze peilb
V
buizen zijn geg
gevens in uurw
waarden beschikbaar vanaf naajaar 2011 /
vo
oorjaar 2012. De divers word
den 3 x per jaa
ar uitgelezen. De gegevens w
worden intern door
de provincie gebruikt. Voor eeen groot gede
eelte van deze 54 peilbuizen zijn ook metin
ngen
b
in dagwaarden. Deze kan men
n opvragen viaa DINO-loket.
sinds juli 2009 beschikbaar
O
Opgemerkt
wordt dat deze m
metingen niet één
é op één ove
ergenomen kuunnen worden..
So
ommige series zijn onbetrou wbaar c.q. nie
et realistisch.
De gemeente Den
D
D Haag heefft 64 peilbuizen
n met een filter tussen de 300 tot 50 meter min
m
maaiveld.
Deze worden beheeerd door de ge
emeente Den Haag.
H
Deze ligggen echter
nagenoeg op ee
en enkele peilb
buis na, allema
aal buiten de in
nvloedsfeer vaan de onttrekkiing.

Fiiguur 2-2Peilbuiizen van de provvincie Zuid-Hollland (groene ron
ndjes) en de gem
meente Den Haa
ag
(b
blauwe rondjes) in het eerste waatervoerend pak
kket. De cirkels staan
s
op 1, 2, 3, 4 en 5 km rond
d het
D
DSM-terrein.
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In
n Figuur 2-3 ee
en voorbeeld vvan de stijghoo
ogte in een peilbuis (B37E02275). Deze peilbuis
sttaat op hemelssbreed 200 meeter van de ran
nd van het DSM
M terrein. De sseizoenfluctua
atie van
vo
oor 2004 is he
et gevolg van eeen wisselende
e onttrekking voor
v
koelwaterr.

Fiiguur 2-3 Stijgho
oogte in peilbuiss B37E0275

De scherpe piek
D
k in 1999 is heet gevolg van het
h melasse inccident op 27 juuli. Waarbij door het
bezwijken van een
e tank met M
Melasse een trransformatorhu
uis is verwoestt en alle productie
gen. Tevens viielen alle Norto
on pompen va
an de grondwaateronttrekking
g uit.
sttil kwam te ligg
H
Hierdoor
steeg de grondwateerstand in twee
e weken om en
n nabij 4 mete r.

2.3

Freatisch gron
ndwater
Welke metingen uit de oorsp ronkelijke monitoringsstrate
W
egie zijn gerealliseerd?
H en door wiie worden de ggegevens verza
Hoe
ameld?
M welke frequentie worden
Met
n de gegevens verzameld?
M welke frequentie worden
Met
n de gegevens gerapporteerd
d?
W
Welke
metingen ontbreken e n waarom onttbreken ze?
Alle gemeenten
A
n hebben een m
meetnet met peilbuizen
p
in he
et freatische grrondwater (Zie
e
Fiiguur 2-4 en Bijlage
B
II). In dee monitoringsttrategie uit 200
07 was per gem
meente een
uitbreiding van dit meetnet vo
oorgesteld doo
or straat – middenterrein – sttraat raaien te
m
maken.
De binn
nenterrein meeetpunten zijn bedoeld
b
om een goed inzichtt te krijgen in de
d
opbolling van het grondwaterr op het binnenterrein. Daarnaast is destijdds voorgesteld om in
D
Delft
bij diverse
e monumenten
n peilbuizen bijj te plaatsen.
Met de beschikbare gegevenss is achterhaald
M
d dat slechts een gedeelte vaan de raaien is
gerealiseerd:
Taabel 2-1 Voorge
estelde en gerealliseerde raaien straat-middenter
s
rrein-straat per ggemeente

Gemeente

V
Voorgesteld

Ge
erealiseerd

Delft

2
20 raaien (2 pe
er wijk)

11 straat-middennterrein combiinaties

Rijswijk

4 raaien

géén

Westland

8 raaien

r
7 raaien

Midden-Delfla
and

5 raaien

géén

Pijnacker-Noo
otdorp

8 raaien

1 raai
r
9 straat-middent
s
terrein combinaties

Leidschendam
m-Voorburg

2 raaien

2 raaien
r
1 straat-middent
s
terrein combinaties

Den Haag

+
+/- 12 raaien

4 raaien
r
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In
n de monitoringstrategie uit 2
2007 zijn verd
der bij de volge
end monumentten meetpunte
en
vo
oorgesteld en ook gerealiseeerd:






1 meetpunt bij Molen dee Roos;
2 meetpunten bij Stadhu
uis / Waag / Hyppolituskapel / Genestetkeerk;
1 meetpunt bij Prinsenho
of / Waalse Ke
erk;
1 meetpunt bij de Oude kerk;
1 meetpunt bij de Nieuw
we Kerk.

Fiiguur 2-4 Peilbu
uizen van de gem
meenten in het freatische
f
grondwater

Het freatische grondwater
H
g
wo
ordt door de gemeenten rond de onttrekkiing in een groo
ot
aaantal peilbuize
en gemeten (Ziie Figuur 2-4). In een gedeellte van deze peeilbuizen (mett name
D Haag) worrdt 1 x per 14 d
Den
dagen de freattische watersta
and opgenomeen. In de peilbuizen
w
waar
met diverss gemeten wo rdt, gebeurt dit op uurbasis. Het uitlezen een beheer van deze
peilbuizen word
dt uitgevoerd d
door Wareco.
Doordat nageno
D
oeg iedere dag
g een medewe
erker in het geb
bied actief is, w
wordt elke diver
co
onform de huidige afspraken
n in ieder geva
al elke 6 maand
den een keer uuitgelezen.
Voor het opene
V
en van een pei lbuis, het uitlezen van de div
ver en terughaangen is iemand
gemiddeld 10 á 15 minuten b
bezig. In het ge
eval van een calamiteit zijn ddus meer dan 20
2
m
mensen
nodig om
o alle peilbui zen versneld in
n één dag uit te
t lezen.
Verder beschiktt het Hooghee mraadschap van Delfland no
V
og over een aaantal peilbuizen in
het landelijk gebied (Zie Bijlag
ge III). Deze pe
eilbuizen zijn onderdeel
o
van het GGOR nettwerk
vaan Delfland.
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Taabel 2-2 Overziccht peilbuizen ggemeenten (Zie ook
o Bijlage II)

G
Gemeente

Peilbuize
en (2013)

D
Delft*

205*

R
Rijswijk

59

W
Westland

156
19 in de Lier
5 in Maa
asdijk
12 in Ho
onselersdijk
6 in Kwintsheul
28 in Wateringen
8 in Poeldijk
onster
18 in Mo
33 in ’s-Gravenzande
aaldwijk
27 in Na

M
Midden-Delflan
nd

25
8 in Den
n Hoorn,
6 in Schiipluiden
11 in Ma
aasland

Pijnacker-Nootd
dorp

102

Leeidschendam_
_Voorburg

91

D Haag
Den

29 / 509
9**

H
Hoogheemraad
dschap Delfland
d

29***

* Van deze 205 in Delft
D
peilbuizen zijnn er ook enkele die
epe peilbuizen
* In Den Haag bev
vinden zich ook noog een groot aanta
al peilbuizen die ha
andmatig worden ggemonitord
**
**
** Delfland heeft een
e GGOR meetneet freatisch grondw
water in het buiten
ngebied (Ziebijlagee III)

Fiiguur 2-5 Straat--middenterrein--straat raai
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2.4

K
Kadestabilitei
t
Welke metingen uit de oorsp ronkelijke monitoringsstrate
W
egie zijn gerealliseerd?
H en door wiie worden de ggegevens verza
Hoe
ameld?
M welke frequentie worden
Met
n de gegevens verzameld?
M welke frequentie worden
Met
n de gegevens gerapporteerd
d?
W
Welke
metingen ontbreken e n waarom onttbreken ze?
n de monitoringstrategie uit 2
2007 was voo
orgesteld om ov
ver 65 kilometter kaden op 117
In
lo
ocaties de wate
erspanning in d
de ondergrond
d te gaan mete
en. Door voorttschrijdend inzicht is
de huidige insch
hatting dat aan
nzienlijk minde
er kaden schad
de kunnen oploopen door de
Zie Bijlage V.
reeductie van de onttrekking. Z
Volgens Delflan
V
nd voldoet, in g
geval van volle
edig stopzetten
n 1,1 km van dde regionale
keeringen niet meer
m
aan de no
orm. Voor de polderkeringen
p
zou volgens eeen conservatie
eve
scchatting 13,0 km
k niet meer aaan de richtwa
aarden voor sta
abiliteit voldoeen. Hiervan voldoet
ecchter in de huiidige situatie aal 12,1 km echtter al niet.
Delfland is voorrnemens om o
D
op circa 70 loca
aties in zowel het
h holoceen aals pleistoceen
peilbuizen te pla
aatsen. In bijlaage 4 zijn de lo
ocaties aangegeven die indicaatief geschikt zijn
z
oor de monitoring voor de sttabiliteit van de
d keringen. He
et gaat om eenn combinatie van
v
vo
bestaande peilb
buizen (in het h
holoceen en / of pleistoceen) en van bij te plaatsen peilb
buizen
n en / of pleisttoceen). In de kaart is een aa
antal cirkel-vorrmige sectoren
n met
(in het holoceen
om de onttrekk
king getekend.
daarbinnen segmenten rondo
Het meetconcept is dat voor kkadestabiliteit op een locatie
H
e binnen de seggmenten ter plaatse
vaan een kering steeds in het h
holoceen en pleistoceen gem
meten gaat worrden. De filtersstelling
in
n het holoceen zal bij voorke ur op een diep
pte zijn waar de waterspanniingen het mee
est van
in
nvloed zijn op de
d stabiliteit vaan de kering (o
orde 3-4 m on
nder de teen vaan de kering). De
‘cconcept-bij-te--plaatsen’ peilb
buizen staan in
n Tabel 2-3. De
e komende maaanden wordt dit
door Delfland verder
v
uitgeweerkt, waarbij de
e exacte meetlocaties en peillbuizen nog na
ader
w
worden
bepaald
d.
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Taabel 2-3 Concep
pt voorstel nieuw
we peilbuizen t.b.v. kadestabilitteit
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2.5

G
Geotechniek
Welke metingen uit de oorsp ronkelijke monitoringsstrate
W
egie zijn gerealliseerd??
H en door wiie worden de ggegevens verza
Hoe
ameld?
M welke frequentie worden
Met
n de gegevens verzameld?
M welke frequentie worden
Met
n de gegevens gerapporteerd
d?
W
Welke
metingen ontbreken e n waarom onttbreken ze?
Eeen belangrijk gevolg
g
van de stijging van de
e grondwaterstand in het ee rste watervoerrend
pakket is zwel. De inschatting
g is dat wannee
er de onttrekking abrupt woordt stopgezet,,
t 16 cm omhhoog komt. Bu
uiten
binnen de grenzzen van het DSSM terrein hett maaiveld 10 tot
n zal de rijzing beperkt zijn to
ot enkele centimeters.
het DSM terrein
n de monitoringstrategie uit 2
2007 was voo
orgesteld om 119 panden en constructies in
n Delft
In
en
n 31 panden en
e constructiess in Rijswijk te gaan monitore
en. Daarnaast was voorgeste
eld om
op 15 locaties de
d maaivelddefformatie te ga
aan meten.
De afgelopen ja
D
aren is – confo
orm vergunning
g – op een vijfttal locaties binnnen 1 km rond
d de
onttrekking de zetting gevolg
gd (Figuur 2-6,, Figuur 2-8 en
n Figuur 2-7). H
Hiertoe zijn op
p
eerde kunstwe rken of constrructies zettingsbouten geplaaatst. De meting
gen
ondiep gefunde
w
worden
uitgevo
oerd door van Steenis Geode
esie in opdrach
ht van de GR. D
Deze metingen
n
w
worden
1 x in de
d 6 maanden uitgevoerd en
n gerapporteerd. De metingeen zijn analoog
g
beschikbaar. De
e locaties van d
de metingen zijn:





5

Plateelstraa
at;
Recreatiege
ebied ‘De Hof van Delft’;
St. Olofstra
aat;
Schutterssttraat;
Sniplaan.
verschil t.o.v. juni
j
1999 (mm))

0
‐
‐5
‐1
10
‐1
15
‐2
20
‐2
25

meetpun
nt 111
meetpun
nt 41

‐3
30
3 mei‐04 mei‐05 mei‐06 mei‐07 mei‐0
08 mei‐09 mei‐10 mei‐11
m
mei‐12
jun‐99 mei‐00 meei‐01 mei‐02 mei‐03

Fiiguur 2-6 Meting
gen aan meetpu
unt 111 en meettpunt 41 juni 19
999 tot maart 20013.

Fiiguur 2-7 Meetp
punt 111 zit in h
het metselwerk van
v het kunstwe
erk op de Sniplaaan (links). Meettpunt
41
1 bevindt zich aan de funderingg van de brug bijj het ‘Hof van Delft’
D
(rechts)
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Meetpunt 111 aan
M
a de Sniplaaan is in 14 jaar 27.6 mm geza
akt. Meetpuntt 41 het ‘Hof van
v
D
Delft’
(rechts) iss in dezelfde p eriode 5.8 mm
m gezakt.
Aan de panden en constructiees is in het kad
A
der van de redu
uctie van de onnttrekking nog
g niets
gerealiseerd. Wel
W wordt op prrojectbasis reg
gelmatig een meetnet
m
opgezeet. Zo worden voor
g van de Spoorrzone, de pand
den langs het spoor
s
gemonittord.
de ontwikkeling

Fiiguur 2-8 De 5 locaties rond de onttrekking waa
ar de zetting door periodiek waaterpassen gevollgd
w
wordt.
Deze bevinden zich allem
maal op ongeveerr een kilometer van het DSM teerrein (rode lijn).

2.6

G
Grondwaterkw
waliteit
Welke metingen uit de oorsp ronkelijke monitoringsstrate
W
egie zijn gerealliseerd?
H en door wiie worden de ggegevens verza
Hoe
ameld?
M welke frequentie worden
Met
n de gegevens verzameld?
M welke frequentie worden
Met
n de gegevens gerapporteerd
d?
W
Welke
metingen ontbreken e n waarom onttbreken ze?
De verwachting
D
g is dat door heet reduceren van
v de onttrekk
king de wegzijjging naar het eerste
w
watervoerend
pakket
p
nageno
oeg stil kom te liggen. Enkel in
i de diepere ppolders zal de
w
wegzijging
ook omslaan in licchte kwel met intensiteiten van 0,1 tot 0,255 mm per dag. De
co
onsequentie hiervan is dat dee belasting van
n het oppervla
aktewater met chloriden lichtt zal
to
oenemen.
In
n de monitoringstrategie uit 2
2007 is voorge
esteld om eenm
malig een nulm
meting te doen
n op
23
3 peilbuizen in
n het diepe gro
ondwatersystee
em. En daarna
a 2 x per jaar oop 4 locaties de
e
ch
hlorideconcenttratie te gaan m
meten. Voor het
h ondiepe gro
ondwater werdd voorgesteld om 2
x per jaar in hett ondiepe gron
ndwater met een T-EC prikstok de geleidbaaarheid te metten.
H
Hiervoor
werde
en minimaal 4 landbouwperccelen en minim
maal 7 wellen vvoorgesteld.
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In
n de studie ‘gro
ondwatereffeccten aan de op
ppervlakte gebrracht’ laten dee berekeningen
n zien
dat er geen watterkwaliteitspro
oblemen zullen ontstaan me
et betrekking toot chloriden. In
g
waarr een omslag vvan infiltratie naar
n
Fiiguur 2-9 is te zien dat het aaantal groene gebieden
kw
wel optreedt, beperkt is. Tocch heeft de Pro
ovincie Zuid-Holland eenmallig in 2011 bij het
veervangen van de divers in al le 54 peilbuize
en de chloride concentratie ggemeten. De
periodieke metingen en de T--EC metingen zijn
z niet uitgev
voerd.

Fiiguur 2-9 maxim
male chloride con
ncentratie toena
ame (mg/l) in he
et oppervlaktew
water van Delflan
nd

2.7

O
Oppervlaktew
waterkwaliteitt
Welke metingen uit de oorsp ronkelijke monitoringsstrate
W
egie zijn gerealliseerd?
H en door wiie worden de ggegevens verza
Hoe
ameld?
M welke frequentie worden
Met
n de gegevens verzameld?
M welke frequentie worden
Met
n de gegevens gerapporteerd
d?
W
Welke
metingen ontbreken e n waarom onttbreken ze?
In
n de monitoringstrategie 200
07 was voorge
esteld om op 11 meetpuntenn in de boezem
m en op
49
9 meetpunten in polders, 1 x per 4 uur de chloride concentratie in hett oppervlaktew
water te
m
meten.
Van dezze voorgesteld e meetpunten is er geen één
n specifiek gereealiseerd, maa
ar de
lo
ocaties zijn well tussen 2009 een 2011 opgenomen in het reguliere netw
werk van meetp
punten
vaan het Hooghe
eemraadschap
p waar alle watterkwaliteitsparameters wordden gemeten (Zie
(
Bijlage IV). Op deze punten iss gedurende 3 jaar circa 1 x per maand eenn monster gen
nomen
n geanalyseerd
d. Het verschil tussen 1 x in de
d 4 uur of 1 x in de maand komt doordatt de
en
veerwachting van het team waaterkwaliteit va
an Delfland is, dat de verandderingen zich heel
h
laangzaam en met een grote vvertraging zulle
en voordoen. Door
D
Delfland is voorgesteld om nadat begonnen is met de red
ductie - 1 x in de 2 jaar de metingen
m
te herrhalen.
Zoals in de vorig
ge paragraaf aal is toegelicht,, zijn de bereke
ende effecten van het stopze
etten
vaan de winning
g op de chloridee concentratie
es in het opperv
vlaktewater geering. De effeccten
trreden vooral op in de gebied
den waar wegzzijging omslaatt in kwel. In Figguur 2-9 is te zien
dat in die gebieden de concen
ntratie met ma
aximaal 110 mg/liter toeneem
mt. In de meesste
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gebieden is de toename
t
bepeerkt tot enkele tientallen mg//l. Een gedeelte
te van deze toe
ename
w
wordt
trouwenss gereduceerd doordat in het zomerseizoen
n de boezem w
wordt doorgesspoeld
m water uit het Brielse Meeer. Verder blijktt dat de chlorid
met
de concentratiies in de boeze
em
veele malen mee
er worden beïn
nvloedt door de lekverliezen bij de Parksluizzen dan door het
sttopzetten van de winning.

2.8

C
Conclusie
In
n de vergunnin
ng uit 1997 en de aanvulling
g uit 2010 op de
d vergunning zijn verschillen
nde
vo
oorschriften op
pgenomen ten
n aanzien van het
h monitoren van de onttreekking. De
m
monitoring
conform de oorsp
pronkelijke verg
gunning uit 19
997 was bedoeeld voor de situ
uatie
w
waarin
de onttrrekking werd g
gehandhaafd. Deze
D
metingen
n vinden nog ssteeds plaats en
e
w
worden
periodie
ek doorgestuu
urd naar de afd
deling handhav
ving van de Om
mgevingsdiensst
H
Haaglanden.
In
n de aanvulling
g op de vergun
nning uit 2010
0 zijn voorschriften opgenom
men ten aanzien van
het reduceren van
v de onttrek king. De GR za
al elke voorgenomen verminndering moeten
m
melden
bij de provincie en mo
oeten voorzien
n van een onde
erzoeksrapport
rt. Zie paragraa
af
2.1.2 en Tabel 2-4.
2 De tot nu
u toe uitgevoerrde monitoring
g kan gedeelte lijk gebruikt worden
w
oor deze rappo
ortage. Voor eenkele onderde
elen zal de monitoring nog m
moeten worden
vo
opgepakt of eve
entueel de pro
ovincie gevraag
gd worden hett onderdeel te schrappen, wa
anneer
dit onderdeel niet meer relevaant is.
Taabel 2-4 Gewen
nste onderdelen in het onderzoe
eksrapport confo
orm de aanvullinng op de vergunning

O
Onderdeel
1.

Afgedekt mett de huidige m
metingen

Invloedgeb
bied van de on
nttrekking
e

Ja

2.

Stijghoogte
everandering 1 wvp

Ja

3.

Veranderin
ng freatisch gro
ondwater

Ja

4.

Kwel- en in
nfiltratiesituatiee

Ja

5.

Ligging van
n het maaiveld
d

Op slechts 5 locaties met hooogtebouten

6.

Cl grond - en oppvl. watter

Nee

7.

Saneringslo
ocaties

Nee

8.

Tunnels & parkeergaragees

Nee

9.

Waterkerin
ngen

Wordt aan ge
ewerkt

0. Opbarsten waterbodemss
10

Nee
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3

O malisattie mo
Optim
onitorring

3.1

W
Waarom
gaan
n we meten?
In
n voorliggend hoofdstuk ‘opttimalisatie monitoring’ is de gewenste monnitoring uitgew
werkt
vo
olgens twee vrragen ‘waarom
m gaan we meten?’ en ‘wat moeten we daan meten?’. Om
an
ntwoord te kunnen geven o p waarom er gemeten
g
dient te worden, is inzicht nodig in de
gemeenschappe
elijke onderzoeeksvraag van betrokken
b
parttijen. Welke efffecten zijn nou
u echt
ewenst?
reelevant en welk inzicht in diee effecten is ge
Het doel van de
H
e monitoringssstrategie uit 20
007 was om ee
en voorstel te ddoen voor een
n
m
meetnet
waarm
mee het effect vvan het reduce
eren van de on
nttrekking gevo
volgd kon word
den.
O basis van de
Op
e uitgevoerde Delf Cluster ra
apportages, inv
ventarisatie (ziie vorige hoofd
dstuk),
vo
oortschrijdend inzicht m.b.t. het reduceren
n van de onttre
ekking en de vverzamelde
opmerkingen in
n de workshop
p Monitoring va
an 26 sept 201
13 is een optim
malisatieslag
d workshop w
was één van de
e belangrijkste conclusies datt niet de thema’s
uitgevoerd. In de
aar de risico’s m
met grote gevolgen gemonittord moeten w
worden.
gemonitord, ma
nstructies door ongelijkmatig
bouwen en con
ge rijzing van hhet maaiveld en
e
Sccheuren in geb
vo
ochtproblemen
n (in kruipruim
mtes, tuinen etcc.) door een ho
oge grondwate
terstand en instabiele
w
waterkeringen
door
d
een toenaame van de sttijghoogte onder de kade, zij n de drie
belangrijkste risico’s om te mo
onitoren. De mogelijke
m
finan
nciële en materriële schade is bij
ocus in het geoptimaliseerd monitoringsplaan ligt dan ook op:
deze risico’s hett grootst. De fo


Het zodaniig beheerst afb
bouwen van de
e onttrekking, dat het abruppt en ongelijkm
matig
rijzen van (op
( staal gefun
ndeerde) gebo
ouwen of consttructies wordt voorkomen;



Het zodaniig beheerst afb
bouwen van de
e onttrekking, dat schade dooor vochtprobllemen
in huizen en
e grondwatero
overlast in tuin
nen kan worde
en beperkt of vverholpen;



Het zodaniig beheerst afb
bouwen van de
e onttrekking, dat regionale en
polderwate
erkeringen bin nen de invloed
dsfeer zich gele
eidelijk kunnenn zetten naar de
d
nieuwe situ
uatie;



Het verzam
melen van vold
doende gegeve
ens, waarmee bij een juridiscch conflict (scheuren
in huis, lekke kelder, nattte tuin) de eve
entuele aanspra
akelijkheid vann de GR kan worden
w
wd of weerlegd
d.
onderbouw

De bruikbaarheid van de al in
D
ngezette metingen verandert niet door de vverschuiving van
th
hema’s naar rissico’s. Wat weel verandert is hoe
h deze metingen worden ingezet en
gerapporteerd. Verder zullen een aantal nie
euwe metingen
n moeten wordden ingezet.
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3.2

W gaan we meten?
Wat
Wat moet word
W
den gemeten een welke inform
matie is nu al beschikbaar?
b
W
Welke periodie
eke
m
monitoringsresu
ultaten zijn nod
dig om inzicht te krijgen in de
d nul-situatie en de effecten
n van
het afbouwen van
v de onttrekkking?
Het gaat hierbij om een heldeere omschrijvin
H
ng van de proccesvariabelen een
reesultaatindicato
oren die gemeeten moeten worden,
w
de loca
aties, frequenttie waarmee en
n de
w
wijze
waarop de
e ingewonnen
n gegevens gea
analyseerd gaa
an worden.

3.2.1

O
Ontrekking
op het DSM – terrrein
De eerste variab
D
bele is het deb
biet van de gro
ondwateronttre
ekking. Deze vvariabele is de
belangrijkste en
n nodig om een
n causaal verband te kunnen
n leggen met dde overige
vaariabelen.
In
n de huidige sittuatie wordt d
de onttrekking beheerd door DSM in opdraacht van de GR
R. Elke
m
maand
krijgt de
e GR van DSM
M een overzichtt van de onttro
okken debietenn in dagwaarden.
D
Deze
dagwaard
den zijn de opttelsom van de door de versch
hillende bronneen onttrokken
hoeveelheden. In Figuur 3-1 zzijn deze dagw
waarden, gedeeld door 24, uuitgezet voor 2012.
Door dat de bro
D
onnen veroudeerd zijn, spanning niet altijd constant
c
en vooor onderhoud
d soms
tu
ussen bronnen gewisseld wo
ordt, is het deb
biet niet exact constant.
c
Dezee verouderde
teechnische staatt van de bronn
nen is een zorg
genpost voor de
d GR. Om dezze reden word
dt op
ko
orte termijn ee
en nieuw modeern puttenveld
d buiten het DS
SM terrein gesslagen, waarmee
80
00 m3/h kan worden
w
onttro
okken. De te plaatsen toerengeregelde pom
mpen zijn
goedkoper, maken de GR min
nder afhankelijjk van DSM, vergroot de huiidige
het debiet trap
ploos terug gettoerd kan wordden en dat de
bedrijfszekerheiid, maakt dat h
m
monitoringsgeg
gevens online b
beschikbaar ko
omen.

Fiiguur 3-1 Onttre
ekking m3 per uu
ur tussen 1janua
ari en25 novemb
ber 2012.

3.2.2

Sttijghoogte in het
h eerste wateervoerend pak
kket
Bij een reductie van de onttreekking is de eerste variabele die
d reageert dee stijghoogte in het
erend pakket. V
Voor elk causa
aal verband me
et de onttrekk ing zijn dus in ieder
eeerste watervoe
geval de stijgho
oogtes nodig.
In
n het eerste wa
atervoerend paakket wordt ge
emeten met de
e 54 peilbuizenn van de proviincie
Zuid-Holland (Z
Zie Figuur 2-2)) en met een aantal
a
peilbuize
en van de gem
meente Delft.
V
Voorgesteld
wo
ordt om al dezee peilbuizen op
p te nemen, de
e meetfrequenntie van deze
peilbuizen in uu
urwaarden te h
handhaven en ze (in ieder ge
eval) 1 x per haalf jaar leeg te lezen.
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Verder wordt vo
V
oorgesteld om
m de peilbuizen
n in het eerste watervoerend pakket van de
e
gemeente Den Haag vooralsn
nog niet op te nemen. Dit va
anwege het ve rschil in
m
meetfrequentie
en de afstand
d tot Delft-Noo
ord.
Op het DSM terrein zijn - als het goed is - nog
O
n een drietal waarnemingssputten (zie
veergunning). In deze putten w
wordt 2 x in de
e maand de stiijghoogte gem
meten. Voorgessteld
w
wordt
om in deze putten ookk divers te hang
gen en ook hie
er in uurwaardden de stijghoo
ogtes
in
n het eerste wa
atervoerend paakket te registrreren.
3.2.3

Frreatische grondwaterwatersttanden
In
n totaal bevind
den zich in het gebied circa 660
6 peilbuizen waarin met diivers de freatissche
grondwaterstan
nden worden g
gemonitord. Vo
oorgesteld wordt om alle beeschikbare peilb
buizen
H geautomat iseerd doorzettten van alle metingen
m
van aal deze peilbuizzen is
op te nemen. Het
dig. Het is niett nodig om al deze
d
peilbuizen
n één voor éénn te volgen, maar in
reelatief eenvoud
het geval dat de
e waarneming
gen op een spe
ecifieke locatie nodig zijn, is oop deze manie
er de
nformatie voorr handen.
in
Verder wordt vo
V
oorgesteld om
m een kort uitle
ees/beheerprottocol op te ste llen en deze naar de
veerschillende ge
emeenten te co
ommuniceren.. Dit protocol is niet bedoeldd om eisen te stellen,
m
maar
om (besta
aande) afsprakken vast te legg
gen en het inw
winnen te strooomlijnen.
V
Voorkomen
mo
oet worden datt tussen gemee
enten de data onvergelijkbaaar is door een
an
ndere manier van
v inlezen. Affspraken die bijvoorbeeld
b
mo
oeten worden vastgelegd zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Datum, tijd
dstip, nr diver, x,y locatie, ha
andmeting watterstand;
De meetfre
equentie (uurw
waarden) en uitleesfrequentie
e (6maanden);;
In welk forrmaat de data worden opgesslagen (mon / csv);
Welke baro
o –divers er geebruikt worden
n;
Met welke frequentie de bovenkant pe
eilbuis tov NAP
P en de lengte van de kabel wordt
gecontroleerd;
gen synchronisseren met winttertijd of UTM;
Alle meting
Hoe om te gaan met bijzzonderheden als
a beschadiging aan de peilbbuis,
atiestoring tusssen diver en uitleesunit, battterij op;
communica

Met betrekking
M
g tot de ontbre kende straat-m
middenterrein--straat raaien w
wordt voorgesteld
om de gemeentten te vragen o
of zij zelf die ra
aaien aan wille
en vullen, op loocaties waar zij
v
vaanuit de praktijk wateroverlaast ervaren of verwachten.
3.2.4

C
Combinatie
peiilbuizen 1e wa tervoerend pakket en freatissch
Of van kwel of wegzijging sp
O
prake is, wordt bepaald door het stijghoogtteverschil tusse
en het
1e watervoerend pakket en heet freatische grondwater. Om
m deze reden iis bij alle peilbuizen
vaan de provincie in het 1e wattervoerend pakket, de dichtsstbijzijnde freat
atische peilbuis
gezocht. Zie Fig
guur 3-2 en
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Tabel 3-1.
In
n Figuur 3-2 is te zien dat naagenoeg alle pe
eilbuizen binne
en enkele hondderden meterss een
‘p
partner’ hebben. Alleen in heet buitengebied
d op meer dan
n 5 km van de onttrekking ko
omen
peilbuizen voor die een partneer op meer da
an 1 km hebben.
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Fiiguur 3-2 Peilbu
uizen in het 1e w
watervoerend pak
kket met hun affstand tot de dicchtstbijzijnde fre
eatische
peeilbuis. De groen
ne stippen hebb
ben binnen 200 meter een freatiische peil buis. D
De gele tussen 200
2 en
10
000 meter en de
e zwarte op meeer dan 1000 metter.
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Taabel 3-1Peilbuizzen in het eerstee watervoerend pakket
p
en hun dichtstbijzijnde
d
ffreatische peilbu
uis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
11
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
0
21
1
22
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
0
31
1
32
2
33
3
34
4
35
5
36
6
37
7
38
8
39
9
40
0
41
1
42
2
43
3
44
4
45
5
46
6
47
7
48
8
49
9
50
0
51
1
52
2
53
3
54
4

DINO_COD
DE
B37E3474
B37E3473
B37E3469
B37E3502
B37E3509
B37E0312
B37E3528
B37E3406
B37E3471
B37E3503
B30G4637
7
B37E3507
B30G4580
0
B37E3506
B37B0233
B30G0017
7
B37E3472
B37E3505
B30G0834
4
B37B0211
B30G0578
8
B37E3405
B30G0119
9
B30D0187
7
B30G0021
1
B30D0179
9
B37E3504
B37E0561
B37E3510
B37E0275
B30G0010
0
B30G0579
9
B30G0377
7
B30D0180
0
B30G0586
6
B30G0276
6
B37E3501
B30G4638
8
B37E0394
B30D0184
4
B30D1780
0
B30G4579
9
B30G0583
3
B30D0193
3
B37E0314
B37B3795
B37E3500
B37F2225
B37E0382
B37B3813
B30H0126
6
B30G0279
9
B37E3508
B37E3499

GEMEENT
TE
Pijnackerr
Delft
Pijnackerr
Delft
Delft
Delft
Delft
Delft
Pijnackerr
Delft
Rijswijk
Delft
Den Haagg
Delft
d
Westland
Rijswijk
Delft
Delft
Leidschen
ndam
Westland
d
Rijswijk
Delft
Den Haagg
Den Haagg
Rijswijk
Den Haagg
Rijswijk
Rijswijk
Rijswijk
Rijswijk
Den Haagg
Den Haagg
Rijswijk
Den Haagg
Den Haagg
Leidschen
ndam
Midden Delfland
D
Den Haagg
Pijnackerr
Westland
d
Den Haagg
Den Haagg
Rijswijk
Den Haagg
Delft
d
Westland
Delft
Pijnackerr
Pijnackerr
Midden Delfland
D
Pijnackerr
Leidschen
ndam
Delft
Delft

Code Gemeeente
2‐3
3.08
11‐‐1.08
3‐2
2.10
28‐‐1.25h
13‐‐1.07
31‐‐1.02
11‐‐1.25d
25‐‐1.17
3‐1
1.02
27‐‐1.04
pb1.07d
14‐‐1.08
CP238
22‐‐1.08
G2311
pb1.01d
28‐‐1.10
12‐‐1.01
PB31
G5307
pb1.15
28‐‐1.20
CP079
CP336
pb1.04d
CP333
pb1.41
pb1.45
pb1.14d
pb1.50
CP079
CP328
pb1.19
CP090
CP235
PB41
Pb 1‐1.04
CP429
2‐1
1.01
G4
4312
CP319
CP238
pb1.32
CP314
31‐‐1.03
G0310
33‐‐1.01d
2‐1
1.23
2‐1
1.23
Pb 3‐1.01
2‐1
1.28
PB24
29‐‐1.01h
22‐‐1.08

AFSTAND (meter)
1
2
2
2
2
62
77
78
95
108
109
109
124
137
141
145
149
150
153
164
197
213
265
290
304
329
340
349
369
410
426
439
521
574
577
595
602
621
626
641
753
820
849
883
986
1414
1619
1665
1937
1951
2150
2204
3211
4092

LEET OP: voor de peilbuizen m
met een gemee
entelijke freatissche peilbuis opp meer dan ee
en
kiilometer heeft het Hoogheem
mraadschap va
an Delfland mo
ogelijk een dicchter bij gelege
en
frreatische peilbu
uis uit het GGO
OR meetnet.
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De peilbuizen in
D
n het 1e watervvoerend pakke
et uit bovensta
aande tabel meet de nummerss 46
to
ot en met 54 hebben
h
een freeatische peilbuis op meer dan
n 1 km. Deze lliggen allemaa
al in
het buitengebie
ed. Voor versch
hillende van de
eze peilbuizen zou eventueeel een combina
atie
en worden mett de GGOR-pe
eilbuizen van het
h Hoogheem
mraadschap van
n
gemaakt kunne
D
Delfland
(Zie Bijjlage III). Doorr de grote afsta
and naar de on
nttrekking is e r vooralsnog geen
g
aaanleiding om deze
d
combinattie te maken. Wanneer
W
in de loop van het project deze
aaanleiding er wel komt, zou vvoor deze peilb
buizen wel moeten worden ggecontroleerd of de
m
meetfrequentie
en het inmeteen van de bove
enkant van de peilbuizen connsistent is mett de
ovverige peilbuizzen.
3.2.5

D
Deformatiemet
ingen
In
n de oorspronk
kelijke monitorringstrategie was
w voorgesteld
d om 119 pandden en constru
ucties
in
n Delft en 31 in
n Rijswijk te m
monitoren. Voo
orgesteld wordtt om in plaats van hiervan gebruik
tee maken van de
d deformatiem
metingen van Hansje
H
Brinker (Zie www.hannsjebrinker.com
m).
M hun meting
Met
gen kan de maaaiveldbeweging nauwkeurig
g en frequent ggemonitord worden.
w
D satellietbeeld
De
den gaan terug
aardoor ook de
e al aanwezigee bodembeweg
ging
g tot 1992 wa
kaan worden vasstgelegd. In zo
owel Figuur 3-3
3 als Figuur 3-4 staat een vooorbeeld van de
d
m
metingen.
In Fig
guur 3-3 is te zzien dat een vooral op en rond het DSM teerrein de
bodemdaling al 3 tot 5 mm p
per jaar bedraag
gt.
Voorgesteld wo
V
ordt om de meetingen in twee
e groepen te sp
plitsen; maaiveeld en gebouw
wen.
H
Hiervoor
is het BAG register ((Basisregistratie
e Adressen en Gebouwen) va
van het kadaste
er het
m
meest
nauwkeu
urige bestand. In het BAG reg
gister zitten alle gebouwen vvan Nederland
d als
affzonderlijke ob
bjecten. Elk hu is is dus een apart object. Dit in tegenstelliing tot de TOP
P 10
w
waarin
een huizzenblok één ob
bject is.
Door een comb
D
binatie van bod
demdaling en het
h BAG is het mogelijk om eeen aparte kaa
art te
m
maken
voor de maaivelddefo rmatie en een selectie uit te voeren op allee gebouwen in
n de
omgeving van Delft.
D
De gebo
ouwen die de afgelopen
a
20 jaar het hardst gezakt zijn, zijn de
m
meest
voor de hand
h
liggende gebouwen om
m te monitoren
n. Deze locatiees gelden imme
ers als
“graadmeter” voor
v
alle overig
ge bebouwing
g; als voor deze
e locaties geenn effect wordt
ndere gebouwe
en geen proble
emen.
gemeten ondervinden ook an

Fiiguur 3-3 Bodem
mdaling in Delft en omgeving. Op
O en rond het DSM
D
terrein daaalt het
m
maaiveld
met 3 to
ot 5 mm/jaar.
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Fiiguur 3-4 Per stiip zijn de metinggen opvraagbaarr. Per locatie is een
e tiental metin
ingen per jaar
beeschikbaar. Opg
gemerkt wordt d
dat in de bodemdaling een seizo
oensfluctuatie zic
ichtbaar is; in de
e zomer
zaakt elke locatie iets
i harder, waaarna deze in de herfst
h
gedeeltelijjk terugveert.

3.2.6

K
Kadestabiliteit
In
n paragraaf 2.4
4 en bijlage 6 iis uitgewerkt hoe
h het Hoogh
heemraadschapp van Delfland
d voor
het thema kade
estabiliteit haarr monitoringsn
netwerk wil opzetten. Ten oppzichte van de
m
monitoring
strategie uit 2007 is het aantal kilometer
k
kade
e dat mogelijk ggevaar loopt
aaanzienlijk afgenomen. Voorg
gesteld wordt om
o alle meting
gen over te neemen in het
m
monitoringsyste
eem.

3.2.7

W
Waterkwaliteit
In
n de monitoringstrategie 200
07 is voorgeste
eld om op 11 meetpunten
m
inn de boezem en
n 49
m
meetpunten
in polders 1 x peer 4 uur de chlo
oride concentratie in het opppervlaktewaterr te
m
meten.
In het vorige hoofdstu
uk is vastgesteld dat er geen grote verandeeringen verwaccht
w
worden
ten aan
nzien van wateerkwaliteit. Tusssen 2009 en 2011
2
is een nuulmeting verriccht
door 1 x per ma
aand een wateermonster com
mpleet te analyseren.
In
n overleg met Delfland (Joch
hem Fritz) word
dt voorgesteld om het aantaal meetpunten en de
m
meetfrequentie
gen. Voorgesteld wordt om uit de 60 meeetpunten waarv
voor
terug te breng
eeen nulmeting is
i verricht een selectie te ma
aken van 4 mee
etpunten en daaar wel elke maand
m
eeen chloride- off EC meting tee verrichten, da
an wel een CTD-diver op te hangen. Locatties die
in
n aanmerking komen
k
zijn de polders in hett oosten van Delfland waar ddoor hun diepe
e
lig
gging een vera
andering van d
de stijghoogte in het 1e wate
ervoerend pakkket een omslag
g van
w
wegzijging
naarr kwel zal optrreden. Bijvoorb
beeld de polders met meetloccaties
w
waterkwaliteit:
1.
2.
3.
4.

Oud- en Nieuw Watering
gveldschepolder (OW41-000);
Polder van Nootdorp (OW
W215-000);
W214-000); en
Polder van Biesland (OW
maling van de Z
Zuidpolder van
n Delfgauw (OW221B000).
Onderbem

Geoptimaliseerd Monitoringsplan
M
| O00146 | 31 januari 2014

27

Fiiguur 3-5 Polderrs in Delfland m
met in lichtblauw
w de gebieden met het maaiveldd op meer dan -3
3m
N
NAP
en in donkerr blauw het maaaiveld op meer dan
d 4 m onder NAP.
N

3.2.8

N
Neerslag
en verrdamping
De freatische grrondwaterstan
D
nden fluctueren
n als gevolg va
an wegzijging, neerslag en
veerdamping. Nu
u wordt door d
de reductie van
n de grondwatteronttrekkingg straks wel de
w
wegzijging,
maa
ar worden niett de neerslag en
e verdamping
g beïnvloedt. Inn perioden me
et
aaanzienlijke nee
erslag zal dan o
ook overlast ku
unnen optrede
en, waarbij nieet duidelijk is of de
onttrekking of de
d neerslag dee oorzaak is. Om
O deze reden wordt voorgeesteld om ook de
d
damping gegeevens te verzam
melen.
neerslag en verd
Omdat het aantal KNMI - staations beperkt is, wordt voorgesteld om geebruik te maken van
O
de regendata va
an de national e regenradar voor
v
de neersla
ag (Zie www.nnationale
reegenradar.nl). Voor deze weebsite worden de
d neerslagrad
dar beelden vaan diverse statio
ons in
en
n rond Nederla
and gecombin eerd en gevalideerd met de dag waarnem ingen van het
vrrijwilligersnetw
werk van het K
KNMI. Met de combinatie van deze neerslaagdata wordt voor
v
ellke locatie een tijdserie aan n
neerslag in ruim
mte en tijd geïnterpoleerd.
Voor de verdam
V
mping wordt vo
oorgesteld geb
bruik te maken
n van de Makkkink verdampin
ng van
Zestienhoven.

3.3

R
Rapportage
monitoringsre
m
esultaten
Van de monitorringsresultaten
V
n zal periodiek een rapportag
ge moeten worrden gegenere
eerd
w
welk
inzicht verrschaft in de nu
o het effect van afbouwenn van de onttre
ekking
ul-situatie als ook
in
n een straal van
n 5 kilometer. Door het grotte aantal gegev
vens is het onw
wenselijk om
bijvoorbeeld 60
00 grafieken tee analyseren en
n beoordelen. Voorgesteld
V
w
wordt om in de
e
eriodieke
rapp
portage
in
iede
r
geval
de
volg
gende
onderde
elen
op
te
nem
men:
p
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1.

2.

3.

4.

Een 3D-beeld van alle freeatische grond
dwaterstanden en stijghoogteen in het eerstte
ende pakket, o
op basis van ee
en interpolatie van de beschiikbare peilbuizen. De
watervoere
effecten zijjn ruimtelijk inzzichtelijk te ma
aken door de 3D-beelden
3
vaan vóór en na het
gedeeltelijk
k afbouwen vaan de onttrekking met elkaarr te vergelijkenn;
Het verloop van de stijgh
hoogten in hett eerste waterv
voerende pakkeet in twee raaien
nttrekking. De raaien kunnen
n loodrecht op de onttrekkingg worden gekozen;
door de on
in dat geva
al zijn minder m
meetpunten be
eschikbaar dan
n wanneer gebbogen raaien worden
w
gekozen (F
Figuur 3-7);
Overzicht met
m het stijgho
oogteverschil tussen
t
freatisch
he grondwaterrstanden en
stijghoogte
en in het eerstee watervoerende pakket. Deze kaart kan eeenvoudig worrden
gegenereerd uit de duo’ss van peilbuize
en. Of in een gebied
g
sprake iis van een omsslag
van wegzijging naar kweel wordt hierin zichtbaar;
g van de meestt kritische gebo
ouwen. Dit ressultaat dient o m de geotechnische
De zakking
effecten te monitoren, m
met zakkingsge
evoelige gebou
uwen als graaddmeter.

Fiiguur 3-6 Raaien
n met peilbuizen
n

Fiiguur 3-7 stijgho
oogte op 16 juli 2009 in de raai Noordwest – Zu
uidoost. De sym
mmetrie ontbreek
kt door
dee aanwezigheid van enkele diep
pe polders met het
h maaiveld ben
neden -4 meter NAP ten zuidoo
osten
vaan Delft. Hierdo
oor blijft daar dee stijghoogte in het
h eerste waterrvoerend pakkett laag.
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3.4

O
Opbarsten

3.4.1

O
Opbarsten
van waterbodems
Het opbarsten van
H
v bodems kaan voorkomen
n op plaatsen waar
w
het gewiccht van de
vo
oornamelijk uit klei en veen samengestelde
e slecht doorla
atende deklaagg onvoldoende
e
teegenwicht geeft aan de drukk van de grond
dwaterstijghoogte onder de ddeklaag. Dit treedt
vo
ooral op onder sloten en waaterlopen waarr de deklaag ietts dunner is. BBuiten de sloten
n is de
deklaag dikker, waar het grottere gewicht va
an de natte grond tot een kleeinere kans op
p
opbarsten leidt.
Daar waar de bodem is opgeb
D
barsten ontstaan wellen. Hett grondwater zzoekt daar de weg
vaan de minste weerstand
w
naaar buiten. Dit re
esulteert in ing
gezakte slootkaanten, natte plekken
in
n weilanden wa
aar koeien of ttrekkers in weg
g zakken en za
anderige hardee slootbodems.
D
Daarnaast
neem
mt door het zu urstofarme, ch
hloriderijke kou
ude grondwateer de waterkw
waliteit
vaan het polderw
water af.
De vereiste controle op opbarrsten is eenvou
D
udig. De opwa
aartse kracht vaan het water onder
o
de slecht doorla
atende laag mo
oet kleiner zijn
n dan het gewicht van de sleccht doorlatend
de
evorm:
laaag. In formule
Fopw
g -w)·g·b
o = w·g·h < Fnw= w·g·a+(
Waarin:
W
w
= dichtheid water 10
000 (kg/m3)
g
a
b
h
g

= dichtheid natte gro
ond (kg/m3)
= vertiicale afstand sllootpeil tot onderkant slechtt doorlatende llaag
= vertiicale afstand sllootbodem tott onderkant sle
echt doorlatendde laag
e
= vertiicale afstand sttijghoogte 1 wvp
w tot onderkant slecht dooorlatende laag
g
= grav
vitatie constantte 9.81 (m/s2)

M de getallen
Met
n uit Figuur 3-8
8 is de minima
ale benodigde dichtheid van de natte grond
d:
Fopw
1
6 = 192 276 N/m
N 2
o = w·g·h = 1000·9.81·19.6
Fnw
000·9.81·15+(
g-1000)·9.81·14 = 9810 +1 37.34·g
n = w·g·a+(g -w)·g·b = 10
g > (192 276 - 9810) / 137.3
34 = 1328 kg//m3
Deze dichtheid is voor natte kklei geen problleem. Veen we
D
eegt een stuk llichter en ook de
onderkant van de
d ondoorlate nde laag is onzzeker. In veen polders rond D
d de
Delft bestaat dus
n daar de wateerbodem opba
arst.
kaans dat hier en

Fiiguur 3-8 Contro
ole op opbarsten
n van waterbode
ems
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3.4.2

Paarkeergarages, tunnels en on
nderdoorgange
en
In
n de omgeving
g van Delft zijn
n er een aantal parkeergarages, tunnels en onderdoorgan
ngen
die mogelijk nett als de waterb
bodems ook hiinder gaan ond
dervinden dooor de veranderiingen
n het eerste wa
atervoerend paakket. Door he
et reduceren va
an de onttrekkking zal de dru
uk
in
onder de (waterdichte) vloer kunnen toenemen. Wanneer deze parkeerrgarages en tunnels
orpen is de vlo
oer echter zo dik en zwaar da
at er geen risicco voor opbarsten is.
goed zijn ontwo
H geldt dat de
Hier
d opwaartse kkracht kleiner moet
m
zijn dan het
h gewicht vaan de vloer:
Fopw
o = w·g·h < Fnw= b·g·b
Waarin:
W
w
= dichtheid water 10
000 (kg/m3)
b
a
b
h
g

= dichtheid beton 26
650 (kg/m3)
= vertiicale afstand sllootpeil tot onderkant slechtt doorlatende llaag
= vertiicale afstand sllootbodem tott onderkant sle
echt doorlatendde laag
= vertiicale afstand sttijghoogte 1e wvp
w tot onderkant slecht dooorlatende laag
g
= grav
vitatie constantte 9.81 (m/s2)

M de getallen
Met
n uit Figuur 3-9
9 is de minima
ale benodigde dichtheid van de natte grond
d:
Fopw
1
6 = 192 276 N/m
N 2
o = w·g·h = 1000·9.81·19.6
Fnw
650·9.81·6 = 1
155 979 N/m2
n = b·g·b = 26
In
n dit geval is de
e betonnen vlo
oer niet dik ge
enoeg. De vloer had voor eveenwicht 7.4 meter
dik moeten zijn of worden vo
oorzien van trekpalen.

Fiiguur 3-9 Contro
ole op opbarsten
n van parkeergarage

D constructies in Delft die m
De
mogelijk niet vo
oldoen zijn:
Parkeergarages:










Marktgarag
ge (Koepoortb
brug);
Zuidpoort;
Phoenixstra
aat;
Hoogheem
mraadschap van
n Delfland;
Geerbooge
erd/Buiten Boo
ogerd (Vestia) half verdiept op polderprinccipe);
Parkeergarrages aan het K
Koningveld (po
olderprincipe) (privé);
Parkeergarrage Hofzoom (privé);
Parkeergarrages Paardenm
markt e.o (priv
vé);
Parkeergarrage Ezelsveldlaaan (privé).

Tunnels:




Spoortunne
el;
Irenetunne
el;
Victoriatun
nnel;
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Kruithuistu
unnel;
Abtswoudssetunnel;
Stationstun
nnel;
Hoofboschtunnel;
Chico Men
ndestunnel;
Hoventunn
nel;
Colijntunne
el;
Verzetspad
dtunnel;
IJsmeesterttunnel.

O
Onderdoorgang
gen:



Rijksweg 13 zijn verdieptt aangelegd;
Ondoordoo
organg Buiten watersloot (Prrovincialeweg) Noordzijde.

Deze lijst moet nog worden aaangevuld mett de parkeergarrages, tunnels en
D
onderdoorgang
gen van de gem
meentes Rijswijk en Den Haa
ag.
Of al deze consstructies zijn on
O
ntworpen op een
e stijghoogte
e zonder DSM -onttrekking iss bij de
gemeente niet bekend.
b
Voorg
gesteld wordt om
o in plaats van al deze connstructies mete
een te
m
monitoren,
eersst op voorhand
d te controlere
en of deze consstructies ontwoorpen zijn op een
e
to
oename van de
e stijghoogte. Indien onverhoopt en constrructie gevondeen wordt waarr geen
reekening gehou
uden is met hett stijgen van de stijghoogte in
i het 1e waterrvoerend pakk
ket,
dan zullen daar of eerst maat regelen moete
en worden gen
nomen en/of dde monitoring op
w
worden
uitgebrreid.

3.5

G
Gebruik
van de
d data voor het beheerse
en van de risiico’s
In
n het begin van
n dit hoofdstu k zijn 4 risico’ss benoemd:
1.

Het zodaniig beheerst afb
bouwen van de
e onttrekking, dat het abruppt en ongelijkm
matig
rijzen van (op
( staal gefun
ndeerde) gebo
ouwen wordt voorkomen;
v

2.

Het zodaniig beheerst afb
bouwen van de
e onttrekking, dat schade dooor vochtprobllemen
in huizen en
e grondwatero
overlast in tuin
nen kan worde
en beperkt of vverholpen;

3.

Het zodaniig beheerst afb
bouwen van de
e onttrekking, dat regionale en
polderwate
erkeringen bin nen de invloed
dsfeer zich gele
eidelijk kunnenn zetten naar de
d
nieuwe situ
uatie;

4.

Het verzam
melen van vold
doende gegeve
ens, waarmee bij een juridiscch conflict (scheuren
in huis, lekke kelder, nattte tuin) de eve
entuele aanspra
akelijkheid vann de GR kan worden
w
wd of weerlegtt.
onderbouw

De monitoring heeft tot doel om de reductie van de onttrrekking probleeemloos te laten
D
veerlopen. Hierto
oe vormen de monitoringsge
egevens waard
devolle informaatie:
R
Risico

M
Metingen

R
Rijzen
van gebo
ouwen

V
Voorkomen do
oor de grondw
wateronttrekkinng zodanig te
rreduceren dat het rijzen de al
a aanwezige bbodemdaling
ccompenseert. Nodig: meting
gen Hansje Brinnker

V
Vochtprobleme
n

V
Voorkomen do
oor de onttrekking zodanig tte reduceren dat de
g
gemiddelde grrondwaterstand niet aanzien lijk hoger kom
mt te
lliggen in gebie
eden waar nu geen
g
overlast iis en de constrructie
d
dit niet aankan
n. Nodig: freattische peilbuizeen

In
nstabiele kering
gen

D
De onttrekking
g zodanig redu
uceren dat de sstijghoogte on
nder
d
de kaden zo geleidelijk stijgt, dat de kadenn de gelegenhe
eid
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kkrijgen zich na
aar de nieuwe situatie
s
te zettten.
N
Nodig: peilbuizzen van Delfla
and
Ju
uridische conflicten

IIn geval van ee
en conflict is een causaal verrband noodzak
kelijk.
H
Hiervoor zal ad
d-hoc een com
mbinatie gemaaakt moeten wo
orden
ttussen de verschillende montoringsgegeveens. Nodig: de
o
onttrekking, 1e watervoerend pakket, freattische peilbuizen,
p
peilbuizen kad
destabiliteit, neerslag, verdam
mping en
d
deformatie me
etingen Hansje
e Brinker
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3.6

C
Consequentie
es voor de hu
uidige vergun
nning
In
n de huidige ve
ergunning voo
or de onttrekking wordt de vergunninghouuder gevraagd om
veerschillende ge
egevens te mo
onitoren (Zie pa
aragraaf 2.1.2 en Tabel 3-2)). Enkele onderrdelen
hiervan zijn echter niet meer rrelevant of hie
ervoor wordt in
n deze rapporttage een anderre
w
wijze
van monittoren voorgestteld. Om te vo
oorkomen dat hierover in de toekomst
onduidelijkheid ontstaat word
dt aanbevolen om samen me
et de provinciee de vergunning te
herzien.
Zo geven de me
etingen op de hoogtebouten
n voor het volg
gen van de zettting op de ond
diep
unstwerken of overheidsgebo
ouwen weinig zinvolle inform
matie. De satelliet
gefundeerde ku
m
metingen
van Hansje
H
Brinker geven op een veel hogere frrequentie een veel beter bee
eld van
de veranderinge
en in hoogtelig
gging rondde onttrekking.
o
Verder wordt vo
V
oorgesteld om
m ook het in de
e vergunning beschreven
b
ondderzoeksrappo
ort aan
tee passen. Somm
mige onderdellen zijn zo ruim
m beschreven dat
d het handigg zou zijn om ze
z of
co
oncreter op te schrijven of w
weg te laten. Biijvoorbeeld als ze nooit aanleeiding zullen zijn om
het afbouwen van
v de onttrekkking te stoppe
en of vertragen
n.
Taabel 3-2 Onderd
delen in het ond
derzoeksrapport conform de aan
nvulling op de ve
vergunning

O
Onderdeel

Afgedekt
A
met de
d huidige mettingen

1.

Invloedgeb
bied van de on
nttrekking

+/- 60 peilbuize
en 1e wvp, defformatiemeting
gen H.B.

2.

Stijghoogte
everandering 1 e wvp

+/- 60 peilbuize
en 1e wvp

3.

Veranderin
ng freatisch gro
ondwater

+/- 600 peilbuizzen freatisch ggrondwater

4.

Kwel- en in
nfiltratiesituatiee

+/- 60 peilbuize
en freatisch gro
rondwater – 1e wvp

5.

Ligging van
n het maaiveld
d

deformatiemetingen Hansje BBrinker

6.

Cl grond - en oppvl. watter

4 EC-metingen in diepste poldders

7.

Saneringslo
ocaties

Op
O voorhand co
ontroleren, nieet specifiek opnemen1)

8.

Tunnels & parkeergaragees

Op
O voorhand co
ontroleren, nieet specifiek mo
onitoren2)

9.

Waterkerin
ngen

Wordt
W
opgepak
kt door Delflannd

10
0. Opbarsten waterbodemss

Op
O voorhand co
ontroleren, nieet specifiek mo
onitoren3)
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4

FFunctiioneel ontw
werp
m toring
monit
gssyste
eem

4.1

A
Algemeen
De afgelopen en de komendee jaren zal een groot aantal gegevens
D
g
beschhikbaar komen
n.
D
Deze
gegevens zijn afkomstig
g van verschille
ende meetsyste
emen en databbases van de
betrokken partijjen. Het vertreekpunt voor he
et monitoringsysteem is om dde verschillend
de
nformatiebronn
nen te ontsluitten en slim te combineren
c
om
m een totaal
gegevens- en in
vens zorgvuldig en liefst geaautomatiseerd
ovverzicht te krijgen. Hiertoe zzullen de gegev
m
moeten
worden
n ingewonnen,, gecontroleerd
d, opgeslagen en beheerd inn een centraal en
e
ovverzichtelijk (o
online) monitorringsysteem.
Voor het opzettten van dit mo
V
onitoringssyste
eem wordt voo
orgesteld gebruuik te maken van
v
Liizard. Dit platfform maakt heet mogelijk om verschillende gegevensbronnnen onderling
g te
co
ombineren en te vertalen naaar nieuwe info
ormatie. De generieke functioonaliteiten van
n
Liizard voor het ontsluiten van
n databestande
en, het tonen van
v kaarten, taabellen, grafieken en
raapportages zijn
n voor alle geb
bruikers en onttwikkelaars besschikbaar.
Het doel van dit hoofdstuk is om het functio
H
oneel ontwerp
p voor het monnitoringssystee
em in
Liizard uit te sch
hrijven. Alle on
nderdelen van het monitoring
gsysteem wordden zodanig
sttapsgewijs beschreven dat deeze bij de impllementatie doo
or een softwarreprogrammeu
ur
ku
unnen worden
n uitgewerkt.
Het vertrekpuntt is een gebrui ksvriendelijke web-based ap
H
pplicatie, welk oop elk momen
nt
in
nzicht verschafft in de onttrekkking en de efffecten van de grondwateronnttrekking. Gek
kozen
is voor een web
b-based applicaatie, zodat - zo
onder het insta
alleren van speecifieke softwa
are –
derd kan worde
en. Bijkomendee voordelen va
an een
het systeem op elke plek via i nternet benad
w
web-based
applicatie is dat ieedereen altijd de
d laatste versie van de softw
ware gebruikt en
e dat
vaan de gegeven
ns automatisch
h een back-up kan worden gedraaid,
g
waarddoor gegevenss nooit
veerloren gaan. Daarbij
D
is een w
e onafhankelijk
k van de serve rcapaciteit van
n een
web-applicatie
gemeente of wa
aterschap. Bij eelkaar opgeteld kan de kome
ende jaren meeer data verzam
meld
w
worden
dan op een gewone d
desktop PC pa
ast.
Om toegang to
O
ot de gegevenss te hebben za
al een gebruiker moeten inlogggen. Op deze
e
m
manier
wordt voorkomen datt de verzameld
de gegevens do
oor iedereen k unnen worden
n
in
ngezien (Zie Fig
guur 4-1). Voo
orgesteld word
dt om verschillende niveaus vvan gebruikerss toe
tee kennen. Adm
min- gebruikerss, gebruikers die
d data kunnen wijzigen, gebbruikers die da
ata
ku
unnen inzien en
e downloaden
n.
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Fiiguur 4-1 startsccherm waarin om
m inloggegevenss gevraagd word
dt.

4.2

K
Kaartlagen
Het eerste scherm na het inlo ggen is een op
H
peningsscherm
m waarop de veerschillende
kaaartlagen met in te winnen g
gegevens te zie
en zijn (Zie Fig
guur 4-2). Voooralsnog zijn de
e
vo
olgende 8 lage
en opgenomen
n:
1.

De onttrok
kken debieten uit het eerste watervoerend
w
pakket;

2.

Stijghoogte
es in het eerstee watervoerend pakket (+/- 60 locaties);

3.

Freatische grondwaterstaanden (+/- 600
0 locaties);

4.

Stijghoogte
everschil bij divverse waterkerringen (+/- 70 locaties);

5.

Waterkwalliteitsmetingen
n (+/- 4 locatie
es);

6.

Veranderin
ngen in hoogtee van het maaiveld met satellietmetingen;

7.

Veranderin
ngen in hoogtee van gebouwe
en en construccties met satell ietmetingen.

8.

Neerslag en verdamping m (nationale regenradar
r
en KNMI station zestienhoven));

D neemt niet weg
Dit
w dat in de komende maa
anden elke and
der kaartlaag innpasbaar is.

Fiiguur 4-2 Openiing scherm met de verschillende
e kaartlagen mett in te winnen ggegegevens

Door op een ka
D
aart laag te klikkken worden de
d locaties zichtbaar. In Figuuur 4-3 is als
vo
oorbeeld op de
e freatische peeilbuizen geklik
kt, die nu hier als gele bolletjjes zichtbaar
w
worden.
Door op
o tweede laag
g te klikken - bijvoorbeeld
b
pe
eilbuizen freatiisch grondwatter ku
unnen ook dezze eventueel zzichtbaar gema
aakt worden. Met
M uiteraard eeen ander sym
mbool.
In
ndien wenselijk
k kunnen ook aalle kaarten te
egelijk aangekliikt worden.
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Fiiguur 4-3 Door op
o een laag te kklikken worden de
d meetlocaties zichtbaar.

4.3

B
Bekijken
van ruwe
r
data
Door op een pe
D
eilbuis te klikkeen worden alle
e metadata en beschikbare m
metingen voor die
peilbuis zichtbaar gemaakt. In
n Figuur 4-4 is op peilbuis B3
37E3507geklikkt, waarna eersst alle
m
metadata
zichtb
baar wordt. Do
oor op het tabblad grondwatterstand te klikkken verschijne
en alle
beschikbare me
etingen (zie Fig
guur 4-5). In de grafiek is de periode juli 20009 tot mei 20
011
ziichtbaar. Doorr te dubbelklikkken op de graffiek wordt deze automatischh vergroot
w
weergegeven
(Z
Zie Figuur 4-6)).

Fiiguur 4-4 Door op
o een peilbuis te klikken word
dt de metadata van
v die peilbuis zzichtbaar.
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Fiiguur 4-5 De wa
aterstanden worrden zichtbaar door
d
op grondwa
aterstand te klikkken.

Onder de grafie
O
ek kan gekoze n worden voor de hele perio
ode tot nu toe (default), de
gegevens per ja
aar (1 jan-31 d
dec, zie Figuur 4-7) en het do
ownloaden vann de geselecteerde
data als csv-besstand.

Figuur
F
4-6 Met d
dubbelklikken wordt
w
de grafiek vergroot weergeegeven.
Tevens wo
orden diverse op
pties zichtbaar onder
o
de grafiek..
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Fiiguur 4-7 Door de
d gegevens perr jaar over elkaarr heen te plotten
n wordt de banddbreedte zichtba
aar,
w
waarbinnen
de gegevens
g
fluctueeren.

Op soortgelijke wijze kan ookk in de andere lagen gekeken
O
n worden: de oonttrekking, de
e
grondwaterstan
nd van de freattische peilbuize
en, de peilbuizzen monitoringg waterkeringe
en,
deformatie mettingen, neerslaag en verdamping.

4.4

W
Wijzigen
van lagen in de m
menu’s
In
n het menu links boven zijn n
nog een aanta
al andere moge
elijkheden mett betrekking tot de
gegevens (Zie Figuur
F
4-8 voo
or de symbolen
n). De meeste symbolen
s
spreeken voor zich.. Door
t zoeken word
dt op die locattie ingezoomd. De ‘kaartlageen’ zijn hiervoo
or
op een locatie te
or op de ‘legen
nda’ te klikken wordt de bete
ekenis van de oop de kaart
besproken. Doo
warsprofiel getrrokken
gebruikte symbolen zichtbaarr. Met de ’hoogte data AHN2’ kan een dw
w
worden
(Zie Fig
guur 4-9). Uit d
de hoogtegege
evens voor hett dwarsprofiel zijn alle gebou
uwen
en
n bomen gefiltterd. Onder ap
pplicaties staan
n alle bewerkin
ngen die op dee data kunnen
w
worden
uitgevo
oerd (Zie parag
graaf 4.5). ‘Ob
bject informatie
e’ wordt zichtbbaar wanneer op een
syymbool wordt geklikt.

Fiiguur 4-8 Symbo
olen in het linkeer menu
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Fiiguur 4-9 Hoogtteprofiel van Wiilhelminapark na
aar Oude Leede o.b.v. de AHN22

In
n het menu recchtsboven staaan enkele keuzzes met betrekking tot de kaaart en het plattform
(Z
Zie Figuur 4-10
0). Ook hier sp
preken de mee
este symbolen voor zich. Dooor een ‘worksp
pace
op te slaan’ kan
n elke gebruikeer zijn eigen vo
oorkeur voor achtergrondkaa
a
art, te tonen
ode, symbolen e.d. opslaan. Zodat bij een volgende
v
keerr inloggen, zijn of
gegevens, perio
haar voorkeursinstellingen meeteen worden geladen. Onder ‘kalender’ kkunnen defaultt
oor het tonen van
v gegevens in grafieken: dde afgelopen week,
w
perioden gekozen worden vo
m
maand,
kwartaa
al, jaar, alle beeschikbare gegevens, of een alternatieve peeriode. Bij ‘sub
blaagen’ kunnen extra
e
sub-lage n worden aan- of uitgevinktt.
In
n het geval van
n de deformatiiemetingen va
an Hansje Brink
ker is alle ruwee data bijvoorb
beeld
tee verdelen in een laag maaivvelddata, een la
aag data van op
o palen gefunndeerde gebou
uwen
en
n een laag geb
bouwen die op
p staal gefunde
eerd zijn. Onde
er ‘achtergronddkaarten’ kan
gekozen worden voor luchtfo
oto, landgebruikskaart, hoogte kaart, bodeemkaart en
uiker’ geeft aa
an met welke rechten iemandd onderdelen van
v
dergelijken. Hett ‘niveau gebru
ownloaden, wijzigen
w
of zelfss verwijderen. Log
het monitoringssysteem enkel mag inzien, do
eekt voor zich..
uit / log in, spre

Fiiguur 4-10 Symb
bolen in het men
nu rechtsboven

4.5

A
Applicaties
Onder applicaties kunnen alleerlei bewerking
O
gen worden on
ndergebracht. Dit kunnen
sttandaard hand
delingen zijn, d
die bijvoorbeeld
d de komende jaren meerderre malen op de
e data
zu
ullen moeten worden,
w
een ro
outine die nieu
uwe data moett binnenhalen,, een module die
d
nieuwe gegevens controleert op betrouwba
aarheid en alarrmeert als dezee buiten een vo
ooraf
n standaardsjab
bloon voor een
n periodieke raapportage.
opgegeven marrge valt en een
De standaard handelingen zijn
D
n nodig, omda
at onder de ruw
we data zich eeen groot aanta
al
gegevens bevindt. Zo zijn er m
meer dan 700 peilbuizen. De
e gegevens vann deze peilbuizzen
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waarnemen en vastleggen is g
w
geen ‘rocket sccience’. Het ov
verzichtelijk prresenteren en
beoordelen daa
arentegen is eeen stuk lastigerr. Verder zijn er alleen in Delfft al 90 000 hu
uizen.
D beweging va
De
an alle huizen afzonderlijk ku
unnen we niett allemaal elke keer rapporteren.
D standaardha
De
andelingen besstaan om die re
eden uit routin
nes, die met eeen druk op de knop
uitgevoerd worden.

Fiiguur 4-11 Onde
er applicaties zijjn verschillende bewerkingen op
p de gegevens vvoorbereid

V
Voorgesteld
wo
ordt om de vol gende bewerk
kingen in ieder geval aan te m
maken:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

3D beeld 1e wvp: dit is eeen animatie va
an de afname van
v de conus iin het 1e
end pakket (Ziee Figuur 4-12));
watervoere
Overzicht met
m per peilbu
uis uit het 1e watervoerend pakket het stijgghoogteverschiil
tussen de stijghoogte
s
in d
die buis en de freatische grondwaterstand van zijn meest
nabijgelege
en freatische p
peilbuis (Zie pa
aragraaf 3.2.4);
Afname drooglegging: peer freatische peilbuis
p
een ind
dicatie of de geemiddelde
erstand in jaar x groter of kle
einer is dan jaar x-1;
grondwate
Deformatie
e kritische bebo
ouwing (Zie Fiiguur 4-11): hiiervoor zal de ttop 25 aan
gebouwen worden gesel ecteerd op bassis van de gebouwen die de afgelopen jare
en het
n de invloedssfe
eer van de ontttrekking, aanggevuld met de
meest zijn gezakt binnen
belangrijkstte monumenteen;
Deformatie
e van het maaiiveld op basis van
v de laatste meting: hiervooor zal een vla
ak
worden geïnterpoleerd d
door de deform
matiepunten die
e geen onderddeel uit maken van
een gebouw of constructtie;
ek waarin alle m
mogelijke relev
vante informattie met betrekkking tot de
Een logboe
onttrekking
g, verandering
gen in de ruimttelijke ordening
g en onttrekkinngen elders moet
worden vastgelegd. Gegeevens waaraan
n gedacht worrdt zijn klachteen die binnen komen
k
eente, provinccie of GR, de data waarop bijjvoorbeeld bij het doortrekke
en van
bij de geme
de A4 de bronnering
b
gesstart wordt, of de datum waa
arop en hoe eeen reductie is
doorgevoerd;
n deze applicaatie is uitgewerrkt hoe
Alarmmelding met email en/of telefoon opvolging. In
in geval va
an een calamiteeit of melding deze calamiteiit of melding w
wordt doorgestuurd
of opgevolgd;
aardsjabloon vo
oor de rapporttage (Zie parag
graaf 4.7).
Een standa
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Naast deze bew
N
werkingen kunn
nen uiteraard naar behoefte nieuwe bewe rkingen worde
en
to
oegevoegd. Lizzard is een opeen source platfform. Elke erva
aren programm
meur met adminreechten is in sta
aat om een nie uwe toepassin
ng toe te voege
en.

Fiiguur 4-12 Onde
er 3D beeld is eeen animatie zich
htbaar hoe de sttijghoogte in hett 1e watervoeren
nd
paakket door de re
eductie afneemtt. De animatie wordt
w
automatisc
ch aangepast bijj bet beschikbaa
ar
ko
omen van de me
etingen in de ko
omende jaren

Het 3D-beeld van
H
v de stijghoo
ogte in het figu
uur hierboven is de situatie zooals deze
beschikbaar is in
n juli 2009. Dee vertikale scha
aal is t.o.v. de horizontale scchaal 500 x
e zichtbaar te maken.
m
De ontttrekking in De
elftovverdreven om de verschillen in stijghoogte
N
Noord
is verrew
weg de grootstte onttrekking in de buurt. Biinnen een straa
aal van 10 km is
i de
en
nige andere on
nttrekking Nuttricia in Zoeterrmeer met een vergunning vooor maximaal 3600
m
m3/dag
(oftewel 150 m3/h) een 50.000 m3/jaar (DHV, 20
007).
Analytische opllossing
A
D gevolgen va
De
an een onttrek king van 1200
0 m3/uur kunnen ook benadeerd worden met een
an
nalytische oplo
ossing voor ee n bron in een afgesloten pak
kket met een vvaste rand (zie
Fiiguur 4-13). De
D rode punten
n zijn gemeten waarden van de peilbuizen in de Noordwest
raaai vanaf de on
nttrekking. De lijnen met de verschillende debieten zijn ggeplot met
R
R=11000
m, kD
D=1250m2/dag
g.
M de analytische oplossing kan geschat worden
Met
w
hoe de grondwatersttand omhoog komt:




Wanneer de
d reductie in sstappen van 20
00 m3/uur wordt doorgevoeerd komt de
stijghoogte
e op 1 km vanaaf de onttrekking per stap met
m 95 cm omhhoog;
3
Wanneer de
d reductie in sstappen van 10
00 m /uur wordt doorgevoeerd komt de
stijghoogte
e op 1 km vanaaf de onttrekking per stap met
m 47 cm omhhoog;
Wanneer de
d reductie in sstappen van 50
0 m3/uur word
dt doorgevoerdd komt de
stijghoogte
e op 1 km vanaaf de onttrekking per stap met
m 23 cm omhhoog.

W nog bepaa
Wat
ald moet wordeen is:
a))
b))

5%van deze verandering
Hoe lang het
h duurt tot 95
v
is gerealiseerd; een
Per verandering van de sstijghoogte of de
d zwel beperkt blijft tot de jaarlijkse
bodemdaling.
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Fiiguur 4-13 Analy
ytische oplossin
ng voor een afgesloten pakket met
m een vaste rannd. De rode stipp
pen
ziijn de waargenomen stijghoogtees in het eerste watervoerend
w
pa
akket in juli 20009.

4.6

A
Applicatie:
inw
winnen, conttroleren, bijg
gissen en alarrmeren
Onder de appliccaties is één ap
O
pllicatie die apa
art moet word
den benoemd. Voor de hiervoor
beschreven bew
werkingen zal n
namelijk period
diek de data moeten
m
wordenn verzameld.
H
Hiervoor
is een routine nodig die:
1.
2.
3.

De data inw
wint, controleeert en incidenttele fouten of ontbrekende
o
w
waarden bijgistt;
Alarmeert wanneer
w
gegeevens niet doorrkomen of grenswaarden ovverschrijden;
De gegevens opslaat in eeen centrale da
atabase.

Het inwinnen bestaat uit het o
H
ophalen van data
d
uit bestaan
nde databasess. Hierbij gaat het
h om
de stijghoogtes en grondwateerstanden van de verschillend
de divers via oof de gemeente
en,
gheemraadschaap of Wareco,, metingen van
n Hansje Brinkeer, Nationale
provincie, Hoog
R
Regenradar,
KN
NMI data van Z
Zestienhoven.
Het controleren
H
n van gegevenss is nodig, omd
dat het monito
oringssysteem nooit mag
vaastlopen of gro
oot alarm slaan
n op een verke
eerd of niet do
oorgekomen m
meetwaarde. Voor
het controleren van gegevenss zijn altijd de volgende
v
2 sta
andaard controoles beschikbaa
ar. Als
econtroleerd off de ingewonn
nen gegevens binnen
b
een reaalistisch bereik van
eeerste wordt ge
eeen minimale en maximale waaarde ligt (de min en max ch
heck). Bij het m
meten van
grondwaterstan
nden zal elke g
grondwaterstan
nd binnen bijvoorbeeld 4 meeter onder maa
aiveld
n 1 meter boven maaiveld lig
ggen. Mocht een
e waarnemin
ng daarbuiten liggen dan wo
ordt
en
deze als onbetro
ouwbaar aang
gemerkt en een
n melding aang
gemaakt. Als ttweede wordt
o de wijziging ten opzicht va
an de vorige waarde
w
realistissch is (de delta
a
gecontroleerd of
heck). In een uur
u zullen de g
grondwaterstan
nden bijvoorbe
eeld geen meteer kunnen stijg
gen.
ch
A
Afhankelijk
van het type waa rnemingen kan
n een passende max, min enn deltacheck waarde
w
ku
unnen worden
n opgegeven.
Het bijgissen be
H
estaat uit het in
nvullen van wa
aarden op lege
e of onbetrouw
wbare plekken.
In
ncidenteel kan het voorkomeen dat één of twee
t
waarden gemist wordeen, waarna de
m
meting
weer do
oorgaat. Voorg
gesteld wordt om
o bij dergelijke incidenteel gemiste metin
ngen
niet te alarmere
en. Dit om het aantal alarm meldingen
m
te beperken.
b
Wannneer namelijk
k te
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vaaak een niet eccht belangrijkee alarmmelding
g wordt doorg
gegeven, verslaapt het uitzoek
ken
vaan de oorzaken van deze alaarmen, met alss gevaar dat wanneer er werkkelijk iets aan de
hand is, deze melding
m
wordt g
genegeerd.
wordt voorgessteld
Voor het bijgissen van een en
V
nkele ontbrekende of afgekeurde waarde, w
het gemiddelde
e van de vorigee en volgende waarde te nem
men. Voor hett bijgissen van twee
aarden 2/3e vaan de vorige en 1/3e van de volgende voo r de eerste
ontbrekende wa
aarde en vice vversa voor de tweede ontbre
ekende waardee.
ontbrekende wa
Voor deze 3 rou
V
utines is al een
n applicatie besschikbaar die bij
b alle andere ggemeenten is
to
oegepast voor onder andere het inwinnen van gegevens. Het configure
reren van deze
ro
outine is echter altijd maatweerk.

4.7

Sttandaard rap
pportage
Voorgesteld wo
V
ordt om een staandaard sjablo
oon te maken voor
v
de halfjaaarlijkse rapporttage
m daarin grottendeels geauttomatiseerd op
met
pgenomen de ge-update
g
moonitorings resulltaten.
W
Wanneer
het affbouwen van d
de onttrekking
g na 2017 zeg 12 jaar zou duuren dan zijn
namelijk de kom
mende jaren ci rca 30 rapporttages nodig. Door een grotenndeels
omen dat elk ja
aar veel tijd beesteed wordt aan
a het
geautomatiseerrde rapportagee wordt voorko
passen van de figuren met nieuwe
n
gemete
en data. Bijkom
mend voordeel van
handmatig aanp
derling vergelijjkbaar zijn.
eeen geautomatiseerde rapporrtage is dat de resultaten ond
Voor het opstellen van een raapportagesjablo
V
oon wordt voo
orgesteld in iedder geval de
vo
olgende figure
en op te nemen
n:














De onttrok
kken debieten vvanaf 2009;
De 2 raaien
n met stijghoo gtes in het eerrste watervoerend pakket;
pakket gebase
Een isohypsenkaart van d
de stijghoogte in het eerste watervoerend
w
eerd
op een inte
erpolatie tusse n de peilbuizen van de meesst recente metiingen;
Een isohypsen verschillen
n kaart ten opzzichte van het jaar daarvoor. Hierin wordt
zichtbaar waar
w
de stijgho
oogte het afgelopen jaar het meest is verannderd;
Een kaart met
m voor de 53
3 duo’s van pe
eilbuizen het sttijghoogteverscchil tussen hett
freatische en
e het 1e wateervoerende pak
kket. Hierop wordt
w
zichtbaarr of ergens de
wegzijging
g is omgeslagen
n in kwelsituattie;
Freatische waterstand bijj relevante geb
bouwen (6 monumenten in D
Delft en 3 peilb
buizen
waar het verschil tussen d
de freatische waterstand
w
en het maaiveld m
minimaal is);
De af- of to
oename van d
de hoogte van het maaiveld in de afgelope n 12 maanden
n;
Een verschillenkaart met de af- en toen
name van de hoogte
h
van hett maaiveld t.o.v. het
oor. Hierop wo
ordt zichtbaar of
o ergens het maaiveld
m
hardeer is gaan stijg
gen of
jaar daarvo
dalen ten opzichte
o
van h et jaar eerder;
De zakking
g of stijging vaan de top 5 aan
n gebouwen die het meest ggezakt/gestege
en zijn;
De chloride
e metingen va n de 4 locatiess in diepe polders uit het watterkwaliteit me
eetnet;
De grondw
waterstanden b
bij saneringsloccaties en vuilstortplaatsen.
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V
Voorgestelde
in
nhoudsopgave voor de stand
daardsjabloon:
Aanleiding, doelstelling
Debieten
- huidige situatie
m 1 jaar eerd
der
- verschil met
- voorspelling voor het ko
omende jaar
3)) Stijghoogte
es eerste wate rvoerend pakk
ket
- huidige situatie
m 1 jaar eerd
der
- verschil met
- voorspelling voor het ko
omende jaar
4)) Freatische grondwaterstaanden
- huidige situatie
m 1 jaar eerd
der
- verschil met
- voorspelling voor het ko
omende jaar
5)) Van wegzijjging naar kweelsituatie
- huidige situatie
m 1 jaar eerd
der
- verschil met
- voorspelling voor het ko
omende jaar
6)) Veranderin
ngen in ligging
g van het maaiv
veld en hoogte
e van gebouween
- huidige situatie
m 1 jaar eerd
der
- verschil met
- voorspelling voor het ko
omende jaar
7)) Veranderin
ngen waterkeriingen
- huidige situatie
m 1 jaar eerd
der
- verschil met
- voorspelling voor het ko
omende jaar
8)) Veranderin
ngen in chlorid egehalte
- huidige situatie
m 1 jaar eerd
der
- verschil met
- voorspelling voor het ko
omende jaar
9)) Overige on
nderwerpen
- vuilstortp
plaatsen
- tunnels en parkeergarag
ges
dems
- waterbod
10
0) Conclusie en
e aanbeveling
gen
1))
2))

4.8

Im
mplementatie
e monitoring
gsyteem
Het platform Lizzard is volledig
H
g open source,, waardoor een
n gedeelte vann de voor het
m
monitoringssyst
teem Delft Noo
ord te ontwikk
kelen applicatie
es eigenlijk al bbruikbaar zijn. Door
de applicaties die eerder voorr andere gebruikers zijn, aan te passen kan het
m
monitoringsyste
eem efficiënt w
worden gebouw
wd. Voor de im
mplementatie w
wordt de
onderstaande fa
asering voorgeesteld:
1.
2.
3.
4.
5.

Inrichten ra
aamwerk voorr datamanagem
ment;
Vastleggen
n beheerorgan isatie, rollen en
n processen;
Ontwikkele
en interfaces een applicaties;
Acceptatie interfaces, op
pstellen documentatie en ople
eiden gebruikeers;
Overdracht aan beheer een onderhoud.
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4.8.1

In
nrichten raamw
werk voor dataamanagement
Binnen het mon
ntoringsysteem
m is een groot aantal
a
gegevensbronnen en aanbieders
d
varieert daaarbij ook in ru
uimte, tijd en formaat. Binneen deze fase wordt
aaanwezig. De data
eeen raamwerk ingericht met g
geautomatisee
erde processen waarbij de daata gecentralise
eerd
en
n eenduidig in een database wordt opgesla
agen. Dit procces wordt perioodiek doorlope
en,
w
waardoor
1 x in
n de 24 uur wo
ordt gecontrole
eerd of een aa
anbieder nieuw
we gegevens he
eeft.
In
n geval van nie
euwe data, wo
orden deze auttomatisch ingelezen in de dat
atabase. De geg
gevens
ziijn dan direct inzichtelijk en b
bruikbaar voorr controle, bew
werkingen, alarrmering en
raapportage.

4.8.2

V
Vastleggen
beheerorganisatiee, rollen en pro
ocessen
In
n deze fase wo
ordt de beheero
organisatie me
et bijbehorende rollen en proocessen vastge
elegd.
D beheerorgan
De
nisatie rond heet monitoringsssysteem kent een
e aantal rolleen met
veerplichtingen, waaronder tecchnisch en functioneel behee
er, gebruikers een experts. De
eze
ro
ollen kunnen worden
w
ingevu
uld door de GR
R, de Gemeente Delft, het Hooogheemraadsschap
vaan Delfland, de provincie Zu
uid-Holland en specialisten zo
oals Deltares, W
Wareco, Hansjje
Brinkers of Nele
en en Schuurm
mans. Om ondu
uidelijkheden over
o
de
oorkomen zulle
en de rollen al tijdens de
veerantwoordelijjkheden/verpliichtingen te vo
im
mplementatie moeten
m
wordeen vastgelegd in
i een docume
ent.

4.8.3

O
Ontwikkelen
In
nterfaces
Wanneer het ra
W
aamwerk gereeed is en deels gevuld
g
met ree
eds ingewonneen data, kunne
en de
ap
pplicaties ontw
wikkeld, geïmp
plementeerd da
an wel geconfiigureerd wordeen. De in dit
hoofdstuk beschreven functio
oneel ontwerp schetsen, worrden hierbij als leidraad gebruikt.
O
Opgemerkt
wordt dat door h et open source
e karakter van het monitorinngssysteem de
affgelopen, maa
ar ook komend
de jaren kansen
n voor zullen doen,
d
waarbij eelders ontwikkelde
ap
pplicaties ook voor dit monittoringsysteem relevant zijn en
e ingepast kunnnen worden.

4.8.4

A
Acceptatie
interrfaces, opstelleen documenta
atie en opleiden gebruikers
Het monitoringsysteem en haaar interfaces worden
H
w
getest en opgeleverdd tijdens de SA
AT,
“ssite acceptatie test”. Tijdenss de SAT worde
en de volgende vragen getesst:




Is het monitoringsysteem
m online?
Wordt alle data automattisch ingewonn
nen, gecontrole
eerd en aangeevuld?
Werken alle interfaces, b
buttons, applica
aties zoals bed
dacht?

M de SAT wo
Met
ordt ook de do
ocumentatie op
pgeleverd:




Technische
e beschrijving vvan alle interfa
aces;
Document waarin de inriichting van hett monitoringsy
ysteem is uitgeeschreven;
Gebruikershandleiding.

Voorgesteld wo
V
ordt om ook m
met de direct be
etrokkenen een middag het ssysteem te
doorlopen. In deze middag w
worden ingegaa
an op de afkom
mst en beschikkbaarheid van de
orden alle funcctionaliteiten doorgelopen.
d
Op
O deze wijze heeft elke geb
bruiker
gegevens en wo
n ieder geval met
m alle mogelijjkheden een keer
k
geoefend.
in
4.8.5

O
Overdracht
naa
ar beheer en on
nderhoud
Voorgesteld wo
V
ordt om het mo
onitoringsystee
em online als een
e service aann te bieden (Sa
aaS).
O voorstel is om het monito
Ons
oringsysteem te
t hosten in he
et serverpark SSchiphol-Rijk, waar
w
N
Nelen
en Schuu
urmans beschikkt over een pro
ofessionele hossting omgevingg. Hier worden ook
door ons diverse andere mon itoringsytemen
n gehost.
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Gedurende de implementatie wordt het syssteem gebouwd en gehost opp een testomg
G
geving
binnen het serv
verpark Schipho
ol-Rijk. De ove
erdracht naar beheer
b
en ondderhoud volgt uit
u een
uccesvolle SAT
T. De overdrac ht betekent co
oncreet een migratie van testtomgeving naa
ar
su
productie omge
eving. Verder zzijn vanaf dat moment
m
alle te
e maken technnische en proce
es
b
tot het beheer en
n onderhoud van kracht.
affspraken met betrekking
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5

U
Uitvoe
ering monitoring
g

5.1

R
Realisatie,
glo
obaal stappen
nplan
Voor de realisattie en implemeentatie van hett geoptimalisee
V
erde monitorinngsplan kan glo
obaal
het volgende sttappenplan wo
orden gehantee
erd:

dec 2013

Vaststelliing monitoring
gsplan

j
jan-mrt
2014

Techniscche realisatie monitoringsyste
m
eem:
nsplatform;
 Opzzetten gegeven
 Kop
ppeling met bro
onsystemen va
an gemeenten,,
ogheemraadsch
hap, Provincie etc
Hoo
 Onttwikkeling en testen
t
applicaties
 Geaautomatiseerde
e rapportages
 Doccumentatie + handleiding
h

mrt-apr 2014

Testen en
n ingebruiknam
me

mei 2014

Eerste nu
ulmeting met rapportage
r

vanaf mei 2014

Uitvoere n monitoring en
e halfjaarlijkse
e rapportage
B&O mo
onitoringsystee
em

Bij de technische realisatie zulllen nadere afsspraken gemaa
akt moeten woorden met betrrokken
gemeenten, hett Hoogheemraaadschap en de
e Provincie Zuiid-Holland oveer het ter
gegevens en de
d koppeling m
met de
beschikking stellen van de be nodigde meetg
m
meetsystemen
die
d zij hiervoorr gebruiken. Door
D
het grote aantal metingeen en de lange
e
doorlooptijd van het project, is het gewenstt om deze koppeling te auto matiseren.

5.2

B
Beheer
en ond
derhoud van het monitoringssysteem
Het beoogde monitoringsyste
H
m
eem bestaat uit een generiek
k gegevensplattform dat een aantal
m
meetsystemen
ontsluit
o
die in beheer zijn van de betrokken
n overheden. D
Daarnaast ontsluit
het platform enkele algemenee gegevensbro
onnen (bv. neerslag, geograffische informattie).
Uitgangspunt iss dat de betrokkken gemeente
U
en, het Hoogh
heemraadschapp en de Provincie
Zuid-Holland ve
erantwoordelij k zijn voor hun
n eigen meetsy
ystemen (incluusief de validattie van
De GR zal zelf geen, of slechts beperkte aaanvullende metingen
de aangeleverde gegevens). D
uitvoeren.
Het op te zetten
H
n gegevensplaatform (inclusie
ef de in hoofdsstuk 4 genoem
mde applicaties) komt
in
n beheer bij de GR. Dit platfo
orm zal gekopp
peld worden aan
a de betreffeende bronsyste
emen,
vo
oor freatische grondwatermeetingen, het grondwatermee
etnet in het ee rste watervoerrend
pakket, de vertiicale deformattie metingen en
n de metingen
n t.b.v. kadestaabiliteit en
a
generiek
ke gegevensbrronnen worden
n
oppervlaktewatterkwaliteit. Teevens zal een aantal
nk aan nationaale regenradar, KNMI neersla
agstations, geoografische
gekoppeld (den
nformatie).
in
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Zoals aangegev
ven wordt voorrgesteld om he
et gegevenspla
atform op te zeetten als een
nternet service (SaaS). Dit beetekent dat de GR geen eigen
n servers voor dataopslag,
in
dataverwerking
g en analyse no
odig heeft. Afsspraken over hosting, dataoppslag, archivering,
ullen in een B&
&O contract worden
w
vastgele
egd.
back-ups, etc zu
Uiteraard is het mogelijk dat w
U
wensen m.b.t. applicaties en (geautomatiseeerde) rapporttages
in
n de tijd wijzige
en. Ook hiervo
oor moet word
den vastgelegd
d welke aanpasssingen en
veerbeteringen vallen
v
onder reegulier beheer en welke uitbrreidingen en o ntwikkelingen van
nieuwe function
naliteiten word
den beschouwd als een nieuw
we activiteit diie buiten het B&O
B
ontract valt.
co

5.3

U
Uitvoeren,
beoordelen en rapporteren van de monitoring
Het verzamelen
H
n en valideren vvan de meetge
egevens wordtt uitgevoerd dooor de betrokk
ken
ovverheden. Hett gegevensplattform van de GR
G ontsluit de diverse bronsyystemen en sla
aat alle
veerzamelde mee
etgegevens op
p in een eigen database.
Met behulp van
M
n de applicatiess die in hoofdsstuk 4 zijn bescchreven, worddt – ieder halfja
aar –
eeen aantal tabellen en kaarten
n gegenereerd
d, op basis van de volgende iinformatie:


De onttrok
kken debieten uit het eerste watervoerend
w
pakket;



Stijghoogte
es in het eerstee watervoerend pakket (+/- 60 locaties);



Freatische grondwaterstaanden (+/- 600
0 locaties);



Stijghoogte
everschil bij divverse waterkerringen (+/- 70 locaties);



Waterkwalliteitsmetingen
n (+/- 4 locatie
es);



Veranderin
ngen in hoogtee van het maaiveld met satellietmetingen;



Veranderin
ngen in hoogtee van gebouwe
en en construccties met satell ietmetingen;



Neerslag en verdamping (nationale reg
genradar en KN
NMI station opp zestienhoven
n);

De nieuwe toesstand die besch
D
hreven wordt met
m deze kaartten wordt opggeslagen en
veergeleken mett de toestand in
n de voorgaan
nde periode(n). Ook de hiervvoor benodigde
veerschilkaarten en trends worrden automatissche gegenereerd. Op basis vvan deze inforrmatie
kaan worden vasstgesteld dat vvoorkomen is:
1.

Dat gebouwen abrupt en
n ongelijkmatig
g hebben bewogen;

2.

Door een gestegen
n in huizen of grondwaterov
g
grond
dwaterstand vochtprobleme
v
verlast
in tuinen iss ontstaan;

3.

Dat regionale en polderw
waterkeringen zich niet hebben kunnen zettten naar de nieuwe
situatie.

Deze beoordelin
D
ng en bijbehorrende rapporta
age zal moeten
n worden uitgeevoerd door ee
en
geohydrologisch deskundige. In de halfjaarllijkse rapportag
ge zal worden ingegaan op de
d
olgende aspeccten:
vo




Gesignalee
erde effecten vvan de gerealiseerde reductie
e van de onttreekking;
Advies voo
or een verdere vermindering van de onttrek
kking;
Signaleren van aandachtsspunten.
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In
nventarisatie









1e wvp, prrovincie 54 pei lbuizen, met divers,
d
frequentie uurwaarde n;
Freatisch, gemeenten
g
13 3 peilbuizen sp
pecifiek n.a.v. DSM, nog circca 2000 peilbu
uizen,
met divers frequentie uu
urwaarden;
Kadestabiliteit. HH Delflaand, rapportag
ge mei 2013, nu
n voldoet 12,11 km niet, bij
stopzetting
g 2 km extra, vvoorstel monito
oring 160 peilb
buizen, waarvaan 75 nieuw, met
m
divers, freq
quentie dagwaaarden;
geotechnie
ek, nog niets g
gerealiseerd, vo
oorstel satelliett waarnemingeen Hansje Brinker
plus diverse
e panden ter vverificatie. Keuze panden o.b
b.v. van satellieetwaarnemingen
1992-2013
3;
grondwate
erkwaliteit, EC,, eenmalig alle 54 peilbuizen provincie in 22012, geen
periodieke EC-metingen 1e wvp of ond
diep prikstokm
metingen geplaand;
oppervlaktewaterkwalite it, Cl- op boezzem worden na
agenoeg geheeel bepaald doo
or lekopzetting onttrrekking heeft oop lange termijjn
en schutverliezen door Paarksluizen. Sto
alleen bepe
erkt effect in d
de kwelpolderss waar concenttraties tussen 110 tot 100 mg/l
kunnen toe
enemen. HH D
Delfland wil no
og intern uitzoe
eken of dit prooblemen oplev
vert.

D
Discussiepunte
n





Hoe groot is de kans dat het faliekant misgaat?
m
Wat is plan B?
Is de huidig
ge monitoring voldoende? Mist
M er niets?
Wat is de NUL-situatie?
N
Wat is het meest kritiekee object om alss eerste in de gaten
g
te houdeen?

D opmerkingen van na de lu
De
unch zijn gegro
oepeerd op onderwerp.
O
Opmerkingen
m.b.t.
m
proces:







Wie keurt het monitoring
gsplan goed? De
D GR en het bevoegd gezag
ag?
Wat is het gemeenschap pelijke kader? De missie van
n de GR.
Wat is de volgende
v
stap na de worksho
op/monitoring
gsplan? Het plaan van aanpak
k
Monitoring
gslan.
Wat wordtt het precieze d
doel van de monitoring? De monitoring keent niet één maar
meerdere doelen/belang
d
gen. Zoals effeccten in beeld brengen
b
van heet reduceren vande
v
onttrekking
g, overlast en sschade voorko
omen, monitoren conform dee vergunning,
juridische conflicten
c
voorrkomen;.
De kosten drukken zwaaar op de GR. De
D reductie van
n de onttrekkinng en monitoring
moet sober.

O
Opmerkingen
m.b.t.
m
monitorringsopzet/mo
onitoringssyste
eem:








Er is niet éé
én getal als nu
ul-situatie aan te
t wijzen van grondwatersta
g
anden of
stijghoogte
en, maar een sseizoenvariatie. Om deze vasst te leggen is hhet gewenst om
o
liefst enkele jaren te mon
nitoren.
Het monito
oringssysteem moet niet alleen waarnemen
n, maar ook siggnaleren of
alarmeren. Daarnaast mo
oet er van te voren een procedure uitgeweerkt zijn, wie deze
o
en afhaandelt (Bij de Noord-Zuid
N
Lijn
n ging dit niet helemaal goed);
‘alarmen’ oppakt
De alarmerringsfunctie (o
of de grenswaa
arden voor zeg
g code geel) mooeten zodanig
g vroeg
vallen dat er
e nog wel ruim
mte is om maa
atregelen te ne
emen;
Het monito
oringssysteem moet alleen re
elevante gegev
vens bij elkaar brengen en
gezamenlijk ontsluiten. H
Het moet geen datakerkhof worden;
w
Wat zijn de
e top-risico’s? Zitten de metiingen op de go
oede locatie? H
Het is lastig om
m een
sluitende lijjst met risicovo
olle objecten aan
a te wijzen. Kenmerkende
K
monumentale
e
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panden in de binnenstad
d zijn onder and
dere het kanto
oor van het Hooogheemraadschap
nd. Het oudstee gebouw van Delft en de Oude en de Nieeuwe Kerk;
van Delflan
Wat is het effect van de spoortunnel op de grondwateronttrekkingg en de aanleg van
ul-situatie de situatie
s
van vóór of na de aaanleg van de
de verdieptte A4? Is de nu
spoortunne
el?

O
Opmerkingen
grondwater:
g



















Wareco lee
est i.o.v. de geemeenten 2 x per
p jaar de dive
ers uit (behalve
ve Westland &
Provincie). Het meetnet b
bij de gemeenten bestaat me
et name uit freeatisch grondw
water
uis in het1e wv
vp ;
en incidentteel een peilbu
Per gemeente zijn er vee l meer peilbuizzen dan de gen
noemde DSM--peilbuizen.
De verwachting is dat nieet alle (DSM-) peilbuizen op een handige llocatie staan.
Voor de monitoringsopzeet is een naderre analyse gew
wenst over wel k peilbuizen wel
w en
enomen zullen moeten word
den. Zo zijn duo’s nodig van freatische en 1e
1
niet meege
wvp peilbu
uizen en tripletts van straat-biinnenterrein-sttraat;
Wanneer het
h puttenveld wordt uitgeplaatst zal de on
nttrekkingskeggel iets verplaatsen;
dit kan effe
ect op de uitgaangssituatie (nulsituatie) heb
bben.
Verschillende organisatiees hebben prob
blemen met sle
echte kwaliteitt divers gehad, maar
Onderhoud van
n het meetnet is
i van belang;
dat is al ondervangen. O
Gemeente Delft ervaart - aanvullend of
o in tegenstelling tot de TNO
O rapportages-grondwate
eroverlast in heet zuiden;
Gemeente Delft heeft 6 jjaar voorname
elijk freatisch meetgegevens;
m
Welke variatie in de peilb
buizen is normale seizoenflucctuatie en wannneer kan je eigenlijk
werkelijk verschillen meteen? (gebruik van
v Menyanthe
es?);
De afgelop
pen en de kom
mende jaren is in het stedelijk gebied drainaage aangelegd. Dit
om onder andere
a
te anticciperen op de reductie van de
d onttrekking en mogelijk ie
ets
hogere gro
ondwaterstand
den in de toeko
omst. Bij het in
nterpreteren vaan de
peilbuisgeg
gevens moet h
hier rekening mee
m gehouden worden;
Niet alleen grondwatersttand maar ook optrekkend vocht en water in de kruipruimtes is
ondheid);
een probleem (volksgezo
De Combin
natie Cromme Lijn (CCL) hee
eft 300 peilbuizen beschikbaaar die mogelijk
overgenom
men kunnen wo
orden als het project
p
is afgerrond. Overweggen of dit zinv
vol is.
De reeksen
n zijn waarschijjnlijk namelijk alles behalve homogeen
h
c.q . lastig te
interpretere
en door de bo uwactiviteiten in combinatie
e met tijdelijk aaangebrachte
bronering;
Migratie va
an mogelijke b
bodemverontre
einiging. Is well in de rapporta
tages genoemd
d,
maar is dit nog relevant een hoe wordt dit
d dan opgepakt?
HH-Delflan
nd heeft een n
net van peilbuizzen in het land
delijk gebied.

O
Opmerkingen
TNO-model:
T








Deltares he
eeft recent de diversen mode
ellen gekoppeld; gws, stijghooogte en zettin
ng.
Risico gericcht monitoren;; daar waar de
e combinatie va
an effecten vaan de stopzettin
ng en
de gevolge
en voor de omg
geving tot pro
oblemen leiden
n. Bijvoorbeeld door met het model
pilotgebied
den kiezen en d
daar effect sch
hatten, in de praktijk daar moonitoren;
Wat wordtt de rol van he t opgetuigde model
m
in het monitoringssyst
m
teem? Het mo
odel is
geen doel op
o zich maar eeen middel /ge
ereedschap om
m inzicht te krijjgen c.q. helpt bij het
onderbouw
wen van keuzees;
DHV heeftt met het TNO
O-model gereke
end en het mo
odel klopt slechht voor freatiscch
grondwate
er;
Wat gebeu
urt er als er nieets verandert bij
b reducties van
n -50m3/h elkk ½ jaar? Het effect
e
is waarschijnlijk nauwelijkks te meten en
n daardoor is het
h model niet te verifiëren.
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Reducties van
v -200 m3/h
h elke 2 jaar maken
m
meer ind
druk. Hiervan iis het effect ee
erder
significant en de voorspeellende waarde
e van het mode
el te toetsen.
O
Opmerkingen
waterkeringen
w
:




In de rappo
ortage van De lfland “Nader onderzoek naar het effect va
van de stopzettting
van de DSM
M-grondwaterronttrekking op de waterkeringen (her)onttwerp
monitoring
gmeetnet” is d e overall conclusie dat slechtts een beperktt aantal kaden
mogelijk hiinder ondervin
nden. Dit in teg
genstelling tot de eerdere rappportages;
Discussie over
o
waterkerin
ngen of deze met
m waterspanningsmeters ddan wel met
divers/peilb
buizen moeten
n worden gemonitord.

O
Opmerkingen
maaivelddefor
m
rmatie satelliettwaarneminge
en:













Voor de GR
R worden confform vergunning op 5 locaties in de stad pperiodiek metin
ngen
uitgevoerd. Daarbij word
den per locatie op 2 á 4 bouttjes gemeten. H
Het zouden err 4
n, maar de praaktijk is dat er af en toe bouttjes verdwijnenn. Waterpassin
ngen
moeten zijn
geven een nauwkeurige absolute hoog
gtemeting;
Satellietme
etingen geven enkel de veran
nderingen goed weer (orde  0.1 mm). De
e
precisie is goed,
g
maar dee absolute hoog
gte is onnauwkeurig (orde 2 meter);
Circa één keer
k
per 11 dag
gen komt er een satelliet ove
er. Deze zijn n iet allemaal
consistent achter elkaar tte zetten. De richting
r
waarop
p de satelliet nnamelijk overko
omt,
of sight);
maakt ook nog uit (line o
in de hoogte zijn
Sommige veranderingen
v
z het gevolg
g van de uitzettting van een
gebouw off constructie op
p een warme dag
d (bijv. Maeslantkering);
In de waarnemingen van
n Delft tot nu toe
t is goed te achterhalen
a
weelke panden op staal
staan en welke
w
op palen gefundeerd (sstadsboerderije
en/monumenteen);
Tussen de waarnemingen
n en na verwerking van satellietbeelden zitt circa 3 weken
n;
Met betrek
kking tot de ho
oogte van het maaiveld is er al een neergaa
aande trend me
et een
seizoenvariatie. In april / mei zakt het maaiveld
m
iets sneller;
Wat wordtt precies bedoeeld met constructies in het ra
apport van Delltares: panden en
constructie
es?
Riolering en infrastructuu
ur wordt niet meegenomen
m
in de monitorinngsstrategie va
an
2007.
Circa 1/5e van de verand
deringen in ma
aaiveldhoogte is terug te vindden in de
verandering van de hoog
gte van een op
p staal gefunde
eerd pand;

O
Opmerkingen
grond
g
& opperrvlaktewaterkw
waliteit




Oppervlakttewaterkwaliteeit wordt doorr HH-Delfland standaard gem
meten. Dit is niet
conform de
e door TNO-vo
oorgestelde op
pzet. Er zijn we
el metingen vaan 2009-2012 deze
vinden plaa
ats 12 keer pe r jaar in plaats van 4 keer pe
er uur;
Het mogelijk opbarsten vvan de grond in kwelpolders is niet meegennomen . Ook
mogelijk acchter keringen in kwelsloten van de droogmakerijen.
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Saamenvatting:








Binnen de invloedsfeer ziijn er veel, hee
el veel peilbuizen. Deze zijn nniet allemaal
relevant. Het
H voorstel is o
om ze niet alle
emaal op te nemen, maar hett meetnet te
optimaliserren met beschiikbare peilbuizzen. Als eerste door duo’s vaan peilbuizen zo
oeken
uit het 1e wvp
w en freatiscch en de comb
binaties straat-binnenterrein--straat;
Het is lastig
g om de meestt kritieke objeccten aan te wijzen. Er zijn alleeen al in Delft meer
dan 90 000
0 panden en co
onstructies. De
e handigste aa
anpak is om eeerst uit de
satellietbee
elden van de aafgelopen jaren
n een lijst te maken met de zzettingsgevoelige
panden.
In de rappo
ortages van Deeltares wordt enkele
e
keren de reductie vann de onttrekkin
ng naar
800 m3/uu
ur genoemd. D
Deze 800 m3/u
uur is géén harde grens, maaar een scenario
o
geweest om
m inzicht te krrijgen in de gev
volgen van een
n reductie. Vooor de GR is de missie
om de ontttrekking zoverr mogelijk af te
e bouwen als maatschappelij
m
k haalbaar en kosten
efficiënt is.
De voorkeu
ur gaat uit naaar in kleine stap
ppen geruisloo
os afbouwen. V
Voorkomen moet
worden da
at bij grote niett-geruisloze sta
appen het afbo
ouwen door dee bestuurders
langdurig stop
s
wordt gezzet. Het vervollgens vlottrekk
ken kan namel ijk jaren duren
n.

Planning








Eerste terugkoppeling op
p de workshop
p is dit verslag. Op- en aanmeerkingen zijn
uiteraard welkom;
w
De volgend
de stap is het sschrijven van een
e functioneel ontwerp vooor het
monitoring
gsysteem;
Tegelijkertiijd zal een werrkende demo-v
versie gebouwd worden vann het
monitoring
gsysteem;
Voor verschillende onderrdelen zal om aanvullende
a
in
nput gevraagd worden;
Rond week
k 45 is er een ttweede worksh
hop in kleiner comité;
Hiermee za
al het plan van
n aanpak verde
er worden aangepast / verfijnnd;
Pas in fase 3 wordt het m
monitoringsyste
eem daadwerk
kelijk gebouwdd. Ook in deze
e fase
m
om – d
door voortschrijdend inzicht - aanpassingenn te doen.
blijft het mogelijk
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II. Meen
M
et per gem
meente
e
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III. FFreatissch m
meetne
et Delfland
d in
landellijk geebied
M
MEMO
Aan:
A
V
Van:
Jochem Frritz
D
Datum:
23 maa
art 2011
O
Onderwerp:
Frreatisch meetn
net montoringsstrategie reducctie DSM-winnning

Het freatisch meetnet dat t.b..v. de reductie van de DSM-winning moett worden aangelegd
H
is onderdeel van
n het GGOR-m
meetnet van Delfland.
D
Omda
at in het buitenngebied niet altijd
oestemming va
an perceeleige naren kan worden gekregen
n zijn de peilbuuislocaties vaak
k
to
affwijkend van de
d in de monito
ocaties.
oringstrategie aangegeven lo
De locaties in het buitengebieed die in de mo
D
onitoringstrate
egie zijn aangeewezen zijn
affgebeeld in fig
guur 1.

Fiiguur 1: Locatiess freatisch meetn
net buitengebied uit monitoring
gstrategie
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In
n figuur 2 is he
et GGOR meettnet anno maa
art 2010 aange
egeven.

Fiiguur 2: Locatiess freatisch meetn
net GGOR anno
o maart 2010

In
n figuur 3 is vo
oor de locaties in de monitoringstrategie he
et representatieeve GGORm
meetpunt
aangegeven.
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IV. Implementaatie meetn
m
et
w
water
kwalitteit
M
MEMO
Aan: Job van Dansik
A
V
Van:
Jochem Frritz
D
Datum:
4 maartt 2009
O
Onderwerp:
Im
mplementatie m
monitoringstra
ategie reductie DSM-winningg waterkwalite
eit
M
Meetlocaties
De meetlocatiess voor monitorring van boeze
D
em, diepe pold
ders en kwetsbbaar gebied wo
orden
in
n beginsel overrgenomen uit d
de monitoringstrategie van het
h Delft-clusteer onderzoek.
M
Meetpunten
die
e in de nabijheeid liggen van meetpunten in
n het basismeeetnet van Delfland
ziijn door deze Basismeetpunte
B
m
aansluuiting gezocht met
en vervangen.. Zo is zoveel mogelijk
het basismeetne
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M
Meetfrequentie
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o effecten va
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Nulmeting
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situatie vast te leggen.
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aaaneengesloten
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nneer
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De resultaten va
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an de nulmetin
ng worden besschreven en ge
eëvalueerd in 22012. Op basis van
de resultaten va
an de nulmetin
ng wordt bepa
aald of de meettlocaties en/off het
et kunnen worrden gereduce
eerd. In de kostteninschattingg wordt er echtter van
parameterpakke
h volledige m
meetnet wordt voortgezet.
uitgegaan dat het
V
Vervolgmeting
na reductie D SM-winning
Ná reductie van
N
n de DSM-win ning worden de
d metingen vo
oortgezet. Verrwacht wordt, dat
eeen verandering
g in waterkwa liteit zeer geleidelijk zal verlo
open. Een meeetfrequentie va
an 1 x
in
n de 2 jaren (dus om het jaarr meten) wordtt voldoende ge
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maandelijks een
n
m
meting
uitgevoe
erd om een re presentatief ja
aargemiddelde te verkrijgen. Na 2 meetron
ndes
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w
de mettingen geëvalu
ueerd op trend
ds.
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Planning
Als voorbeeld van
A
v de planning
g voor monito
oring van oppervlaktewaterkw
waliteit is hiero
onder
eeen tijdlijn weerrgegeven voorr de (hypothettische) situatie dat de DSM-w
winning in het jaar
20
014 met een stap
s
wordt gerreduceerd.
Ta
Tabel:
Voorbeeld tijdlijn mon
nitoring waterk
kwaliteit
Nulmeting
N
M
Meting

Jaar
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

DSM-w
winning
Huidig regime
r

Monitoriing
Nulmetin
ng
Nulmetin
ng
Nulmetin
ng

Onderzoe
ek aansluiting bij TA
A-project EC-mete
ers
Installatie EC-meters (afhan
nkelijk van TA-proje
ect)
Evaluatie nulmeting, etv. aanpassing meetnet

Reductiestap 1 Meting
Meting
Evaluatie trend
Meting
Reductiestap 2
Meting
Evaluatie trend
Meting
Reductiestap 3 Meting
Evaluatie trend
Meting
Meting
Evaluatie trend
Meting

Sttand van zaken
D nulmeting iss inmiddels in h
De
het meetprogrramma van WS
SK voor 2009 oopgenomen.
K
Kosten
De kosten van de
D
d nulmeting iin de eerste drrie jaar zijn bep
paald aan de haand van reeds
beschikbare me
etingen en ove rlap met besta
aande meetnettten. Er is gere kend met een
olledig parame
eterpakket en 4
40% overlap met
m bestaande
e meetnetten. De jaarlijkse ko
osten
vo
na een reductiestap zijn gebasseerd op de vo
olledige set me
eetpunten, eenn meetfrequen
ntie
olledig parameterpakket.
vaan 1 x in de 2 jaar en een vo
De investeringskosten van de dataloggers zijn
D
z ingeschat aan
a de hand vaan ervaringen met
eeen incidentele online-meter d
die voor WSK is geïnstalleerd
d. De werkelijkke kosten zijn ook
affhankelijk van het TA-projecct. De jaarlijkse
e kosten voor de dataloggers
rs zijn bij benad
dering
gelijk aan evenzzoveel de bem
monstering en analyses.
a
Nulmeting 2009
N
9/2011
Kosten bemonstering en analyyses: € 54.000
0,Na reductie
N
Kosten bemonstering en analyyses: € 17.000
0,- / jr (40% overlap andere meetnetten)
In
nvestering 5-10
0 dataloggers:

€ 50.000,,- (ná 2009 vooorzien)

Kosten excl. BTW
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V. Implementaatie meetnet
m
k
kades
tabilitteit
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1. Inleiding
1.1 inleiding
In 2008 is er studie verricht naar de effecten van de stopzetting van de
grondwateronttrekking van DSM. Onderdelen van deze studie waren onder meer; een
oriënterende studie naar de effecten van de stopzetting op de stabiliteit van de waterkeringen
en een ontwerp van een meetnet waarmee de effecten van de stopzetting op de waterkering
gevolgd kunnen worden. De studie was oriënterend van karakter. Er is nu nader onderzoek
verricht naar de stabiliteit van de waterkeringen en er is een herontwerp van het meetnet
opgesteld. De resultaten van de studie vormen een bouwsteen voor de in 2013 geplande
besluitvorming ten aanzien van de deelname in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de
grondwateronttrekking DSM.
1.2 Doelstelling en omvang van het onderzoek
Het hier gerapporteerde onderzoek kent twee doelstellingen:
1. Een nadere bepaling van het effect van stopzetting van de onttrekking op de stabiliteit
van de waterkeringen.
2. Een (her)ontwerp van een monitoringsysteem waarmee de gevolgen van de onttrekking
kunnen worden gevolgd/vastgelegd. Het herontwerp vormt de basis voor de opstelling van
een detailontwerp en bestek van het systeem.
1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe het nader onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 3
worden de resultaten gepresenteerd, in hoofdstuk 4 worden de resultaten geanalyseerd en in
hoofdstuk 4 worden de conclusies getrokken en aanbevelingen opgesteld.

Datum: mei 2013
mei 2013
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2. Opzet van het onderzoek
2.1 Onderzoeksgebied
Het onderzoek naar de effecten op de stabiliteit van de waterkeringen is uitgevoerd voor een
gebied met een straal van ca. 5 km rondom de onttrekking. In dit gebied verandert de
stijghoogte in het eerste watervoerdende pakket met meer dan 0,5 m. Dit watervoerende
pakket ligt op een diepte van ca. 15 m en dieper onder NAP. Daarboven liggen de holocene
afzettingen met laagdikten van 10-15 m en het maaiveld waar ook de keringen zich bevinden.
Bij de regionale- en de overige (polder)keringen zijn de grondlagen en stijghoogten in een
zone van 2-3 m onder de kering bepalend voor de stabiliteit. De verandering van stijghoogte
in het dieper gelegen watervoerend pakket (door de stopzetting) zal gereduceerd doorwerken
naar de bovengelegen grondlagen. Aangenomen wordt dat verandering van minder dan 0,5 m
stijghoogte in het watervoerdende pakket niet meer merkbaar is in de bovenliggende 2-3 m
onder de waterkering. In figuur 1 is de het onderzoekgebied weergegeven.

Figuur 1: Waterkeringen Delfland en stijghoogtetoename eerste watervoerend pakket na stoppen
grondwateronttrekking (aandachtsgebied waterkeringen ligt binnen stippellijn; grens 0,5 meter toename).

2.2 Onderzoek regionale keringen
Het onderzoek naar de stabiliteitverandering van de regionale keringen is tegelijk uitgevoerd
met de toetsingen van de regionale keringen op veiligheid. De gegevens, de schematiseringen
en berekeningen die nodig waren voor de toetsingen zijn ook gebruikt voor het onderzoek
naar het effect van de stopzetting op de stabiliteit. Dit betekent dat in dezelfde mate van
detail het effect is bepaald als die bij de toetsing. Het is daarmee mogelijk om een uitspraak
te doen op detailniveau van een dijkvak met een lengte van ca. 100 m. Eveneens kan
beoordeeld worden of de kering nog blijft voldoen aan de veiligheidsnorm.
2.3 Onderzoek overige (polder)keringen
In het in 2008 uitgevoerde onderzoek zijn de effecten op de overige (polder) keringen niet
beschouwd. In het hier gerapporteerde onderzoek is dit effect nu wel bepaald met behulp van
modelberekeningen. Bij de polderkeringen is momenteel geen eis (norm) gesteld ten aanzien

Datum: mei 2013
mei 2013
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van de stabiliteit van de kering. De stabiliteit en de vraag of de achteruitgang ervan nog
aanvaardbaar is, is daarom beoordeeld met een “richtgetal” gelijk aan de norm voor de
regionale kering kadeklasse III (schadefactor 0,9).
Een deel van de polderkeringen binnen het onderzoeksgebied keert nauwelijks of niet direct
water en of is vrij breed (weg op de kering). Stabiliteitsverlies bij deze keringen is dan niet of
nauwelijks aan de orde. Daarom is voorafgaand bepaald welke van de ca. 80 km
polderkeringen stabiliteitgevoelig is. Hiervoor zijn de volgende criteria gehanteerd:
De kade moet direct water keren.
De kerende hoogte bedraagt meer dan 0,80 m.
Bij toepassing van deze criteria komt ca.20 km in aanmerking voor nadere stabiliteitsanalyse,
zie figuur 2.

Figuur 2: Selectie stabiliteitsgevoelige (categorie rood) polderkeringen (overige keringen)

In tegenstelling tot de regionale keringen zijn er geen specifieke gegevens beschikbaar van de
ondergrond van deze keringen op basis van boringen en of sonderingen. De stabiliteitsanalyse
voor deze polderkeringen is daarom uitgevoerd op basis van algemene kennis van de
mogelijke lokale laagopbouw van de ondergrond. Hiertoe is een door Deltares ontwikkelde
rekenmethode gebruikt (op genomen in het zogenaamde Dijksterkte Analyse Module/DAM).
Hierbij worden verschillende varianten van laagopopbouw doorgerekend. Daaruit is
vervolgens een kans op een bepaalde stabiliteit en de achteruitgang ervan te bepalen. Bij de
interpretatie van de rekenresultaten zijn de uitkomsten van de laagste stabiliteitsfactoren
gebruikt. Bij de toetsing van de regionale keringen is deze rekenwijze ook op een deel van de
keringen toegepast. Daaruit is gebeleken dat met deze benadering het aantal km dat niet aan
de stabiliteitseis voldoet overschat wordt. Daarmee is het resultaat te beschouwen als een
conservatieve benadering. Dit onderdeel van het onderzoek is uitgevoerd door Arcadis in
samenwerking met Deltares.

Datum: mei 2013
mei 2013
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2.4 Herontwerp van het monitoringsysteem
Ongeacht de uitkomsten van het stabiliteitsonderzoek zal monitoring moeten plaatsvinden. De
hier bedoelde monitoring heeft alleen betrekking op de kadeveiligheid. De monitoring heeft
daarbij een tweeledige functie;
Vinger aan de pols, bewaking van de processen gedurende stopzetting van de onttrekking
en daarna.
Verificatie van uitkomsten/verwachtingen van de uitgevoerde stabilteitberekeningen.
Het herontwerp omvat de volgende onderdelen:
Een nadere omschrijving van de functie van de monitoring
Specificatie van te monitoren grootheden waarmee gevolgen van de stopzetting in beeld
kunnen worden gebracht (meten stijghoogten, evt. vervormingen). De uitkomsten van de
stabiliteitsanalyses kunnen inzicht verschaffen hoe, wat en waar gemonitord zou moeten
worden.
Specificatie van meetmethode, nauwkeurigheden, meetfrequentie, meetduur (incl.
referentieperiode)
(her)ontwerp van het monitoringmeetnet, inclusief begroting (aanleg, exploitatie en wijze
van beheer).

3. Resultaten
3.1 Stabiliteitseffect op de regionale keringen
Het aantal km regionale keringen binnen het onderzoeksgebied bedraagt ca.112 km. Hiervan
is ca. 15 km stabiliteit gevoelig. Het effect van de stopzetting is als volgt:
stabiliteit
ongevoelig
(km)

stabiliteit gevoelig
(km)
geen invloed onttrekking (8,8 km)
wel invloed onttrekking (6,3 km)

voldoet aan
norm

voldoet aan
norm

nog niet
(on)voldoende
getoetst

blijft voldoen
aan norm

96,8

6,5

2,3

5,2

verandert van
toetsoordeel,
nog niet
(on)voldoende
getoetst
1,1

Toelichting;
In kolom drie en vijf; de beoordeling “nog niet (on)voldoende getoetst” heeft te maken
met nog een laatste afronding bij de toetsing waarbij gedetailleerd de toetsresulaten
aangescherpt en beoordeeld worden alvorens er een definitieve beoordeling “voldoende”of
“onvoldoende” plaatsvindt. Mogelijk kan daarmee de 1,1 km kering dat niet voldoet aan
de norm daarmee nog gereduceerd worden.
De achteruitgang in stabiliteit varieert in veel gevallen tussen sf= 0,01 tot sf=0,15 (dat
wil zeggen dat de stabiliteit in sommige gevallen één of twee kadeklassen (I of II) lager
uitvalt. Bij andere kaden is met een restbreedte benadering het niet meer mogelijk de
kering “voldoende” te keuren. In sommige gevallen verandert het maatgevende glijvlak
waarna weer wel met restbreedte een beoordeling “voldoende” kan worden opgesteld.
Een groot gedeelte van de keringen ondervindt “geen invloed tot nauwelijks invloed”; dit
betreft kades die “evident veilig” zijn en of op zeer conservatieve wijze voldoende zijn
getoetst. Bij deze kaden leidt dit bij kleine achteruitgang in stabiliteit in ieder geval niet
tot een toetsoordeel “onvoldoende”.
Zie bijlage 1 met de kaart waarop een overzicht wordt gegeven waar de onttrekking van
invloed is op de stabiliteit van de regionale keringen.
Zie voor details de rapportage “Invloed DSM op toetsoordeel RRD300”.
3.2 Stabiliteitseffecten op de overige (polder)keringen
Ongeveer 80 km polderkeringen ligt in het onderzoeksgebied. Hiervan is ca. 20 km stabiliteit
gevoelig. Het effect van de stopzetting is als volgt:

Datum: mei 2013
mei 2013
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stabiliteit
ongevoelig
(km)

stabiliteit gevoelig
(km)
geen invloed onttrekking (4,4 km)
wel invloed onttrekking (14,5 km)

voldoet aan
richtgetal

voldoet aan
richtgetal

voldoet niet aan
richtgetal

blijft voldoen
richtgetal

voldoet niet aan
richtgetal

ca. 60

1,6

2,8

4,3

10,2 (9,3)*

*) 9,3 km voldoet niet aan richtgetal in huidige situatie (met DSM onttrekking)
Toelichting:
Gegeven de toegepaste rekenwijze (par 2.3) is hier sprake van uitkomsten op
conservatieve aannamen.
Van de onderzochte polderkeringen voldoet 13 km volgens deze benadering niet aan het
“richtgetal” sf=0.9 voor de stabiliteit. Hiervan voldoet in de huidge situatie 12,1 km al
niet aan het “richtgetal”. De stopzetting van de onttrekking zal een toename van 0,9 km
tot gevolg hebben. Evenmin zal de stabiliteit van een groot deel van de keringen voldoen
aan een richtgetal met lagere stabiliteitseisen, zoals van toepassing in de provinciale IPOklassen I en II met sf=0,8 resp. 0,85.
Omdat de rekenuitkomsten gebaseerd zijn op conservatieve aannamen, is daarmee niet
gesteld dat de stabiliteit van al deze keringen onvoldoende zou zijn. Geconcludeerd wordt
dat ongeacht stopzetting van de onttrekking nader onderzoek naar deze keringen gewenst
is.
De achteruitgang in stabiliteit (weer onder conservatieve aannamen) bedraagt gemiddeld
tussen de sf= 0,01 tot sf= 0,15. Er zijn echter ook uitschieters met achteruitgang van
meer dan sf=0,5.
Zie bijlage 1 met de kaart waarop een overzicht wordt gegeven waar de onttrekking van
invloed is op de stabiliteit van de polderkeringen.
Zie verder voor details de rapportage van Arcadis, “Studie gevolgen stopzetting
grondwateronttrekking DSM, stabiliteitberekeningen 23 km polderkaden met DAM”.
3.3 Resultaten herontwerp monitoringsysteem
Het herontwerp van het monitoringsysteem is gebaseerd op een systeemanalyse. Gebruik
wordt gemaakt van inschattingen van de effecten van de stopzetting van onttrekking, de
grootte van de veranderingen in stijghoogte in zone waar de stabiliteit van de keringen in het
geding is (zie ook Hoofdstuk 4, Analyse), en meetbaarheid van de veranderingen. Vervolgens
is een ontwerp voor het plaatsen van peilbuizen opgezet, waarbij rekening gehouden is met
reeds bestaande meetnetten, en waarvan verwacht wordt dat die gebruikt kunnen worden in
het monitoringsysteem.
Voorgesteld
wordt gebruik te maken van:
g
ca. 80 peilbuizen in het 1e watervoerend pakket, waarvan ca. 30 nieuw geplaatste.
ca. 80 peilbuizen in de holocene deklaag, waarvan 35 nieuw geplaatste.
Bij het opstellen van het detailontwerp van het monitoringsysteem zullen exacte aantallen en
locaties moeten worden bepaald.
De meetfrequentie is minimaal eenmaal per dag. Aanbevolen wordt voldoende lange
meetreeksen op te bouwen om daarmee een goede referentie te kunnen vastleggen. Dit is
nodig om uit de fluctuaties die in de metingen voorkomen ontwikkelingen te kunnen halen die
op bepaalde locaties naar verwachting kleiner zullen zijn dan de fluctuaties. Aanbevolen wordt
uiterlijk per eind 2013 te starten met de metingen. Om betrouwbare metingen beschikbaar te
krijgen moet veel zorg besteed worden aan het beheer en onderhoud van het meetnet.
Zie voor details de rapportage van Arcadis “Studie gevolgen stopzetting grondwateronttrekking DSM, Herontwerp monitoringsysteem”.
Daarnaast valt te overwegen om aanvullend vervormingen en of zettingsgedrag in beeld te
brengen. Hiervoor kan de techniek van analyse van satellietradarbeelden (Hansje Brinker)
dienen. Met deze techniek kan het langjarig zettingsgedrag (ook nog met terugwerking vanaf
1992) van keringen met daarop een weg, en objecten als gebouwen in beeld gebracht

Datum: mei 2013
mei 2013
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worden. Deze techniek is niet toepasbaar op groene kaden.
De kosten van de monitoring (peilbuiswaarnemingen)worden geraamd op:
aanleg meetnet (inclusief detailontwerp en bestek):
€ 295.000,- incl. BTW
jaarlijkse kosten beheer en onderhoud, en rapportage :
€ 45.000, - incl. BTW
De kosten zettingsgedrag (Hansje Brinker) worden geraamd op:
bewerking historische meetreeksen (eenmalig)
jaarlijks update satelliet gegevens

Datum: mei 2013
mei 2013
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4. Analyse
Resultaten
Op basis van de inzichten uit het hier gerapporteerde resultaat wordt geconcludeerd dat:
Bij de stabiliteitsgevoelige regionale keringen binnen het onderzoeksgebied 6,3 km
achteruitgaat in stabiliteit en daarvan slechts 1,1 km mogelijk niet meer aan de norm
zal voldoen. De overige 5,2 km blijft voldoen aan de norm.
Bij de stabiliteitsgevoelige polderkeringen binnen het onderzoeksgebied gaat 14,5 km
achteruit in stabiliteit. Volgens een conservatieve schatting voldoet 13 km niet aan de
richtwaarden voor stabiliteit als uitgegaan wordt van een kadeklasse III (normering
regionale keringen). Volgens deze conservatieve benadering zal hiervan in de huidige
situatie al 12,1 km kade niet voldoen aan deze richtwaarden.
Verschil met eerder uitgevoerde studie
In een in 2005 uitgevoerde studie “Quick-Scan effect stoppen grondwateronttrekking DSM op
stabiliteit kaden Delfland” is door het adviesbureau Fugro het effect van de stopzetting van de
onttrekking geschat op orde 90 km regionale kering (in de rapportage als “beste schatting”
gekenmerkt). Deze informatie is gebruikt bij het opstellen van de rapportage van Deltares
“Grondwater- effecten aan de oppervlakte (gebracht), Onderzoek naar de effecten van de
stopzetting grondwateronttrekking DSM Delft” uit 2008. In de quick-scan zijn de
polderkeringen buiten beschouwing gebleven.
Het grote verschil tussen de quick-scan en het nu gepresenteerde resultaat is als volgt te
verklaren:
Bij de quick-scan wordt het invloedsgebied van de stopzetting op de kadestabiliteit
veel groter verondersteld. Vrijwel alle boezemkaden van Delfland vallen onder het
invloedsgebied. Bovendien is sprake van een groter effect van de stopzetting
(voorspelling uit de grondwaterberekening). De straal van de cirkel waarbinnen de
verhoging van de stijghoogte in het 1e watervoerend pakket meer dan 0,5 m bedraagt
is ca. 8 km. Bij de huidige analyse bedraagt deze straal 5 km. Kennelijk zijn de
resultaten van de grondwaterberekeningen later bijgesteld.
Binnen de straal van 5 km van het huidige invloedsgebied is het overgrote deel van
de keringen (97 km van de 112 km) niet stabiliteitsgevoelig (verheelde-brede kaden,
geringe kerende hoogte in de omgeving van Delft). Ook in de quick-scan worden deze
kaden niet gerekend tot de kaden die gevolgen zouden ondervinden van de
stopzetting. Volgens de quick-scan zijn veel stabiliteitgevoelige kaden gelegen in het
Westland en richting Maassluis. Volgens de nu uitgevoerde analyse liggen deze kaden
allemaal ver buiten het invloedsgebied.
De quick-scan is in 2005 noodgedwongen uitgevoerd op basis van weinig gegevens.
De analyse is gebaseerd op slechts vijf representatief veronderstelde kadeprofielen.
Sindsdien zijn er veel meer gegevens beschikbaar gekomen en is er (uit de toetsing)
veel gedetailleerde kennis beschikbaar gekomen over de stabiliteit van de kades.
Hierbij is de huidige analyse voor de regionale keringen gebaseerd op een beoordeling
van 1119 profielen.
Grootte van de effecten
De stopzetting van de onttrekking heeft een relatief gering effect op de stabiliteit van de
keringen. Dit is als volgt te verklaren. De grondlagen waaraan de keringen stabiliteit ontlenen
bevinden zich op 2-3 m het onder maaiveldniveau van de polder. Voor de regionale keringen
is dat op het niveau NAP -2,0 m tot NAP -5,0 m. Voor de polderkeringen is dat op het niveau
NAP -5,0 m tot NAP -8,0 m. In die lagen en op dat niveau is de waterdruk (=stijghoogte)
bepalend voor de grootte van de weerstand (korrel/schuifspanning) tegen afschuiven van het
kadelichaam(=kadestabiliteit). In de huidige situatie verlaagt de grondwateronttrekking de
stijghoogte, en werkt daardoor stabiliteit verhogend. Wanneer de onttrekking wordt stopgezet
neemt de stijghoogte toe en neemt weerstand tegen afschuiven af, en werkt daardoor
stabiliteit verlagend.
De grondwateronttrekking vindt plaats in de dieper gelegen pleistocene grondlagen. De
stijghoogte neemt na stopzetting vooral toe in die dieper gelegen lagen. Bij de polderkeringen
ten noordoosten van Delft is dat op diepten NAP -14,0 m en dieper, en bij de regionale
keringen varieert de diepte van NAP -14,0 m tot NAP -16,0 m en dieper. In de daarboven
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gelegen holocene grondlagen (en waar de stabiliteit van de kering een factor is) is de
toename van stijghoogte afhankelijk van de locale grondlaagopbouw en diepteligging van de
polder. De toename is daar volgens modelberekeningen slechts maximaal 30% van de
toename van de stijghoogte in de pleistocene lagen. In de rapportage van Arcadis
(“Herontwerp van het monitoringsysteem”), wordt de grens van merkbare invloed op de
stabiliteit van de kering gelegd binnen een straal van 3 km rondom de onttrekking.
Uitzondering hierop vormt de mogelijke situatie dat hoger gelegen (holocene)
tussenzandlagen in verbinding staan met het dieper gelegen pleistoceen. Er is dan sprake van
“kortsluiting” waardoor in die tussenzandlaag de verandering in stijghoogte groter is (dan
30%). Bevindt deze tussenzandlaag zich in de stabiliteitszone van de keringen dat zal de
invloed van de stopzetting groter zijn. Deze zandlagen worden niet overal in het gebied aan
getroffen en evenmin is er dan altijd sprake van kortsluiting. Alleen met grondonderzoek en
peilbuiswaarneming kan dit mogelijke effect worden opgespoord. Indien de mogelijkheid van
kortsluiting niet uitgesloten kan worden (bijvoorbeeld omdat er nog geen gericht
grondonderzoek heeft plaatsgevonden) wordt bij de stabiliteitanalyse rekening gehouden met
deze kortsluiting.
Bij de regionale keringen is de stabiliteitsanalyse steeds gebaseerd op grondonderzoek. Het
relatief gering aantal regionale keringen (6,3 km) dat invloed ondervindt van de stopzetting,
en waarvan slechts 1,1 km mogelijk niet meer aan de norm voldoet, is grotendeels te
verklaren uit de voorgaande analyse. Hierbij wordt opgemerkt dat het merendeel van deze
kadetrajecten zich in een ring van 3 km tot 5 km van de onttrekking bevindt.
Bij de polderkeringen is geen grondonderzoek verricht. Daarmee is de nu uitgevoerde
stabiliteitsanalyse (par 3.2) gebaseerd op de conservatieve benadering dat sprake is van
kortsluiting. Daarnaast ligt een deel van de polderkeringen dichter bij het ontrekkingspunt en
zijn de polders dieper gelegen. Op grond daarvan kan verwacht worden dat daar het effect
van de stopzetting groter is dan bij de regionale keringen. Dit verklaart waarom het aandeel
polderkeringen dat onder invloed staat van de stopzetting relatief groot is (14,5 km).
Nader onderzoek en monitoring
Bovenstaande analyse is gebaseerd op modelberekeningen waarbij gebruik gemaakt wordt
van schematisaties van de samenstelling van de ondergrond. Omdat de ondergrond in het
beheergebied van Delfland heterogeen van samenstelling is, zullen de berekeningen niet altijd
een juiste weergave van de werkelijke situatie zijn. Daarom worden bij de berekeningen altijd
een veilige conservatieve benadering gekozen. Hiermee wordt nog niet nauwkeurig het effect
van de stopzetting van de onttrekking voorspeld. Het is daarom nodig het effect nog nader te
bepalen. Dit geldt met name voor de polderkeringen. Verder is het noodzakelijk de
voorspellingen te verifieren. Hiervoor is de opzet van het monitoringsysteem noodzakelijk.
Reductie van de onttrekking
In het onderzoek van 2008 is sprake van de variant van reductie van de onttrekking in plaats
van volledige stopzetting. De schadelijke effecten zijn dan geringer dan bij volledige
stopzetting. In deze studie zijn de effecten van de reductie niet bepaald. Op basis van de nu
bekende inzichten is in geval van de optie om de onttrekking te reduceren het volgende te
beredeneren:
Voor de regionale keringen zal het effect van de stopzetting op de stabiliteit verder
geminimaliseerd worden tot vermoedelijk marginaal.
Voor de polderkeringen is het met het huidige inzicht beter eerst nader onderzoek te
doen naar de stabiliteit van deze keringen op basis van gericht grondonderzoek.
Vervolgens zal ook bepaald moeten worden welke stabiliteitseisen aan deze keringen
gesteld worden (normering).
Met het monitoringsysteem kunnen de voorspellingen (deels) geverifieerd worden met
behulp van de resultaten van de eerste meetjaren voorafgaande aan een eventuele
reductie of stopzetting.
Met behulp van de dan beschikbare kennis kan een strategie over eventuele gefaseerde
reductie worden opgesteld.
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5. Conclusies en aanbevelingen
5.1 Conclusies
Op basis van de huidige inzichten blijkt dat 6,3 km van de regionale keringen achteruitgaat in
stabiliteit maar waarvan slechts 1,1 km mogelijk niet meer aan de norm zal voldoen. De
overige 5,2 km blijft voldoen aan de norm. Bij de polderkeringen zal 14,5 km achteruitgaan in
stabiliteit. Volgens een conservatieve schatting voldoet 13 km polderkade niet aan de
richtwaarden voor stabiliteit als uitgegaan wordt van een kadeklasse III (normering regionale
keringen). Volgens deze conservatieve benadering zal in de huidige situatie al 12,1 km kade
niet voldoen aan deze richtwaarden. Dus door de stopzetting zal 0,9 km polderkade extra niet
meer voldoen aan de richtwaarde.
Verondersteld wordt dat na stopzetting van de onttrekking alleen die kaden verbeterd moeten
worden die niet meer voldoen aan de norm (voor de regionale kering) of richtgetal (voor de
polderkering). Met een kental voor kadeverbetering van € 1 miljoen/km, zal in dat geval
rekening gehouden moeten worden met verbeterkosten ter grootte van € 2,0 miljoen
(regionale kering 1,1 km en polderkering 0,9 km).
Volgens deze benadering zal orde € 12,1 miljoen aan verbeterkosten voor de polderkeringen
noodzakelijk zijn indien de onttrekking niet gestopt zou worden. Met enige waarschijnlijkheid
zijn deze bedragen bovengrenzen.
De conclusies zijn grotendeels gebaseerd op voorspellingen met modelberekeningen. Hierbij is
nog sprake van onzekerheden in de voorspelde effecten op de stabiliteit van de keringen. In
het bijzonder ten aanzien van de polderkeringen is daarom nog aanvullend onderzoek
noodzakelijk. Verder is het ook noodzakelijk de voorspellingen te verifieren. Hiervoor is de
opzet van het monitoringsysteem vereist. De kosten voor de opzet van dit monitoringsysteem
zijn geraamd op € 295.000,-. Hierbij wordt er van uitgegaan dat hier voor een deel ook
gebruik gemaakt worden van al bestaande meetsystemen (peilbuizen van de provincie,
gemeente, etc.). De kosten voor het beheer en onderhoud van dit systeem zijn geraamd op
€ 45.000,-/jaar. Dit systeem dient eind 2013 operationeel te zijn. Zo kan een goede
referentie worden vastgelegd en kunnen de voorspellingen van de modelberekeningen deels
worden geverifieerd.
Aanvullend hierop kan het zettingsgedrag van de keringen met wegen erop langjarig in beeld
worden gebracht met behulp van radarsatellietbeelden. Veranderingen in het zettingsgedrag
na stopzetting van de onttrekking zouden een indicatie kunnen zijn voor effecten van de
stopzetting van de onttrekking op de keringen. De kosten hiervoor bedragen; € 13.000,eenmalig voor de bewerking van historische radarinformatie vanaf 1996 tot op heden, en
€ 4.000,-/jaar voor een actualisatie van de informatie.
5.2 Aanbevelingen
Ten aanzien van de regionale keringen
Met nog specifiek gericht (grond)onderzoek is het mogelijk dat een voor deel van 1,1 km
regionale keringen aangetoond kan worden dat die aan norm blijven voldoen. Dit onderzoek
kan meegenomen worden in bij het onderzoek van een aantal restpunten “geen oordeel” van
de toetsing van de regionale keringen in 2013.
Ten aanzien van de overige (polder)keringen
Voor de polderkeringen is het noodzakelijk eerst meer inzicht te krijgen in de stabiliteit op
grond van uitgebreid grondonderzoek. Daarna kan een meer nauwkeurige inschatting
gemaakt worden naar de effecten van stopzetting. Het is eveneens noodzakelijk richtwaarden
voor de stabiliteit van de keringen op te stellen opdat gericht bepaald kan worden welke
kaden voor verbetering in aanmerking zouden komen in geval de onttrekking stopgezet
wordt.
Ongeacht stopzetting van de onttrekkingen is het zonder meer raadzaam nader onderzoek
naar de stabiliteit van deze keringen uit te voeren. In dit kader wordt ook verwezen naar het
in 2013 te starten onderzoek nut en noodzaak van de overige keringen.
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Ten aanzien van het monitoringsysteem
Er dient een monitoringsysteem te worden opgezet waarmee de voorspelde effecten van de
stopzetting moeten worden geverifieerd. Dit systeem dient eind 2013 operationeel te zijn.
Hiertoe moeten nog de volgende stappen gezet worden:
Uitwerking van een detailontwerp; waarin de meetlocaties, meetvereisten,
dataverwerking, beheer en onderhoud nader worden gespecificeerd. Hierbij moet
rekening gehouden worden met de vereisten van de Delflandse standaarden ten
aanzien van inrichting meetlocaties, dataverwerking, etc.
Opstellen van een bestek
Aanbesteding van de werkzaamheden en aanschaf van de apparatuur.
Opzet van het beheer- en onderhoud van het systeem (eventueel uitbesteed). Hierbij
valt te overwegen het beheer onder te brengen bij het beheer van het reeds bestaande
grondwatermeetnet.
Aanbevolen wordt om ook het zettingsgedrag door middel van de radarsatelliet beelden vast
te gaan leggen. Hierbij dient zich ook nog de mogelijkheid dit voor het gehele Delflandse
gebied te doen. Naar verwachting zijn dan de meerkosten gering.
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7. Bijlage 1: Kaart met overzicht effect op kaden
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Huidige stijghoogte binnen het beheersgebied van Delfland

Stijghoogte eerste watervoerend pakket na stoppen grondwateronttrekking
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