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1 Inleiding 

In het begin van de zomer van 2007 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met de 
wijkvereniging een informatieavond georganiseerd voor de bewoners in Pijnacker-Noord. 
Tijdens de informatieavond heeft een aantal bewoners melding gemaakt van 
wateroverlast in de kruimruimtes van hun woningen. Naar aanleiding van deze 
bijeenkomst is een oproep geplaatst in de gemeenterubriek van de plaatselijke wijkkrant 
om de aard en omvang van de wateroverlast in kaart te brengen. In totaal zijn ruim 30 
meldingen ontvangen. 
 
In dit rapport analyseren we de problematiek en we doen een voorstel voor de aanpak 
ervan.  
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2 Huidige situatie 

2.1 Plangebied 

Het plangebied betreft Pijnacker-Noord, noordelijk van de Westlaan en Oostlaan, 
westelijk van de spoorweg en oostelijk van de Nootdorpseweg-Noordweg. In figuur 2.1 is 
de ligging globaal weergegeven. Op basis van de klachten, die zijn toegelicht in paragraaf 
2.3, is het plangebied verdeeld in een noordelijk primair aandachtsgebied en een 
zuidelijk secundair aandachtsgebied.  
 

 
Figuur 2.1: Ligging plangebied 
 
De maaiveldhoogte in het plangebied varieert sterk. Het noordelijke deel van het 
plangebied, "Lage Noord", aan weerszijden van de Thorbeckelaan, ligt globaal op NAP 
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-4,0 m. Het gebied rondom de Einsteinlaan, de "Geleerdenbuurt", heeft ook een 
oorspronkelijke maaiveldhoogte rond NAP -4,0 m, maar is destijds bij het bouwrijp maken 
opgehoogd tot ca. NAP -2,0 m. Deze twee delen van het plangebied liggen in de Nieuwe of 
Drooggemaakte Polder (zie par. 2.2.2). Het zuidelijke deel van het plangebied, rond de 
Goudenregensingel, ligt in de Oude Polder van Pijnacker. De maaiveldhoogte hier ligt 
globaal op NAP -1,5 m. In figuur 2.2 is de maaiveldhoogte weergegeven.  
 

 
Figuur 2.2: Maaiveldhoogte [Bron: ABC-studies Delfland] 
 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie  

2.2.1 Bodem 

De bodem in het plangebied bestaat uit een deklaag met een dikte van ca. 20 m van 
Holocene afzettingen: klei, veen, en zandig materiaal. Dit pakket bestaat van boven naar 
onder uit een dunne laag ophoogzand, een laag met klei en veen, een pakket van matig 
doorlatend, kleiïg zand: het Wadzand, en vervolgens nog een laag klei en veen 
(Basisveen). Hieronder ligt het eerste watervoerende pakket, bestaande uit Pleistoceen 
zand.  
 
De ondiepe deklaag bestaat overwegend uit een (opgebrachte) zandlaag met daaronder 
klei en veen. Bij de diepere peilbuis die in het plangebied is geplaatst, peilbuis 2-2.05, is 
vanaf 0,5 tot 7,5 m -mv. klei aangetroffen. Tussen 5,3 en 6,1 m -mv. is veen aanwezig. 
Vanaf 7,5 m -mv. is kleiïg zand met laagjes klei aangetroffen (Wadzandpakket). De dikte 
van de bovenste zandlaag varieert over het algemeen tussen 0,5 en 1,3 m. Bij peilbuis 
2-1.03 is pas op 2,2 m -mv. klei aangetroffen. Opvallend is dat bij de boringen uit het 
archief van TNO geen zandige ophooglagen zijn aangetroffen, maar alleen klei en veen. De 
locaties van boringen en peilbuizen zijn weergegeven in tekening O-1.  
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2.2.2 Oppervlaktewater 

Het noordelijke deel van het plangebied ligt in de Nieuwe of Drooggemaakte Polder, in 
peilvak II (als rood weergegeven in figuur 2.3). Het water uit alle peilvakken stroomt hier 
naartoe, en wordt middels het gemaal aan de Thorbeckelaan opgemalen naar peilvak I 
(lichtgroen). Het polderpeil in peilvak II is ingesteld op NAP -5,57 m. Dit is het peil dat is 
opgenomen in het peilbesluit dat in november 2003 door het Hoogheemraadschap van 
Delfland is vastgesteld. Volgens informatie van Delfland is dit peilbesluit in april 2005 in 
werking getreden. Hiervoor gold in dit peilvak officieel een polderpeil van NAP -5,35 m, 
hoewel het praktijkpeil vaak tussen NAP -5,45 en -5,52 m lag.  
 
Het zuidelijke deel van het plangebied ligt peilvak I van de Oude Polder van Pijnacker 
(middengroen in figuur 2.3). Dit deel heeft een polderpeil van NAP -2,65 m. Voor alle 
peilvakken in het plangebied geldt dat er geen verschil is tussen zomer- en winterpeil.  
 

 
Figuur 2.3: Peilgebieden 
 
De watergangen binnen één peilvak staan middels duikers of open water met elkaar in 
verbinding. Tussen verschillende peilvakken is er geen verbinding.  
 
Op basis van de polderpeilen heeft het Hoogheemraadschap van Delfland in de ABC-
studies1 de drooglegging aangegeven. Dit is het verschil tussen de maaiveldhoogte en het 
polderpeil. In figuur 2.4 is de drooglegging voor het plangebied overgenomen. In deze 

                                                                    
1. ABC-Polders cluster 11, Nieuwe of Drooggemaakte polder; 16 oktober 2006  

ABC-Polders cluster 11, Oude Polder van Pijnacker; 16 oktober 2006 
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figuur is tevens aangegeven op welke locaties klachten zijn geregistreerd. Het verschil in 
kleur bij de klachten is voor de zichtbaarheid en heeft geen inhoudelijke betekenis.  
In figuur 2.4 is het opgehoogde gebied rondom de Einsteinlaan duidelijk zichtbaar als een 
gebied met een grote drooglegging (>150 cm). In het noordoostelijke deel van het 
plangebied ligt de drooglegging overwegend tussen 50 en 75 cm, en plaatselijk tussen 25 
en 50 cm. Voor het overige deel van het plangebied geldt dat de drooglegging 
overwegend tussen 75 en 125 cm ligt.  
 

 
Figuur 2.4: Drooglegging en globale locaties wateroverlast [Bron drooglegging: ABC-
studies Delfland; bron klachten: Inventarisatie gemeente 2008; de kleur voor de locatie 
van een klacht is uitsluitend voor de leesbaarheid en heeft geen inhoudelijke betekenis] 
 

2.2.3 Grondwater 

In de jaren '70 is een peilbuis van TNO gedurende een tiental jaren waargenomen. In 
tekening O-1 is de locatie van de peilbuizen weergegeven. Het filter was in het bovenste 
deel van de deklaag geplaatst. In figuur 2.5 zijn de waarnemingen weergegeven.  
 
De gemiddelde grondwaterstand lag in deze periode op NAP -2,30 m. Verder blijkt de 
fluctuatie betrekkelijk beperkt: 80% van de waarnemingen varieert tussen NAP -2,11 en 
NAP -2,57, dus een verschil van minder dan 0,5 m. Op basis van deze grondwaterstanden 
kan overigens worden getwijfeld of de peilbuis wel in de Nieuwe of Drooggemaakte Polder 
lag (met toenmalig polderpeil NAP -5,35 m), hetgeen volgens de kaart het geval zou zijn.  
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Figuur 2.5: Waargenomen grondwaterstand in plangebied 
 
Ongeveer 500 m ten noorden van het plangebied ligt peilbuis B37E0394, die meerdere 
filters heeft. In figuur 2.6 zijn de waarnemingen van het freatische filter en van het filter in 
het Wadzandpakket van de periode 2002-2007 weergegeven. Ook uit deze reeks blijkt dat 
de jaarlijkse fluctuatie van de freatische grondwatersatnd in de orde van 0,5 m ligt. De 
fluctuatie in het Wadzandpakket is iets groter, ca. 0,6 m. De stijghoogte in het 
Wadzandpakket ligt verder ongeveer 0,4 tot 0,6 m dieper dan de freatische stijghoogte.  
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Figuur 2.6: Waargenomen grondwaterstand noordelijk van plangebied 
 
In 2007 is door de gemeente een meetnet voor het grondwater ingericht. In de Nieuwe of 
Drooggemaakte Polder zijn vier peilbuizen geplaatst, 2-1.01 t/m 2-1.04. In het deel van 
het plangebied in de Oude Polder van Pijnacker zijn drie peilbuizen (2-1.05 t/m 2-1.07) 
geplaatst, waarvan één met tevens een dieper filter (2-2.05) in het Wadzand.  
 
De peilbuizen zijn voorzien van een divers (automatische drukopnemers), die de 
grondwaterstanden meerdere malen per dag registreren. De waarnemingen van de divers 
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betreffen zowel de grondwaterstand als de luchtdruk. Middels barodivers worden deze 
gegevens gecorrigeerd voor de luchtdruk. De eerste meetgegevens, van begin augustus 
t/m medio november 2007, zijn inmiddels beschikbaar voor dit onderzoek. In bijlage 1 
zijn de meetgegevens opgenomen. Op dezelfde tijdschaal is de neerslag (KNMI-station 
Rotterdam) weergegeven. Als voorbeeld is in figuur 2.7 de grondwaterstand van peilbuis 
2-1.03 met de neerslag weergegeven.  
 

 
Figuur 2.7: Grondwaterstand peilbuis 2-1.03 en neerslag Rotterdam 
 
Uit de figuur blijkt dat de grondwaterstand in perioden zonder neerslag wegzakt, richting 
het polderpeil (NAP -5,57 m). Na neerslag stijgt de grondwaterstand snel. Met name 
wanneer het meerdere dagen achter elkaar regent, zoals medio september, is een 
duidelijke stijging van de grondwaterstand zichtbaar. In de meetperiode is in deze 
peilbuis een maximale fluctuatie van de grondwaterstand zichtbaar van ca. 0,5 m. De 
grootte van de fluctuatie verschilt tussen de peilbuizen; dit betreft vooral een betere 
daling van de grondwaterstand na het einde van de regenbui. Vergeleken met de 
fluctuatie in de historische peilbuis is dit - gezien het verschil in lengte van de meetreeks - 
relatief veel. Een belangrijke oorzaak voor het verschil zijn de zeer intensieve metingen. 
Bij de historische reeks werd tweewekelijks gemeten. Kortdurende pieken door neerslag 
worden daardoor al snel gemist.  
 
Bij de nu verzamelde reeks is echter nog maar een klein deel van een jaar gemeten, in een 
relatief natte periode. Zichtbaar is echter dat de gemiddelde grondwaterstand in oktober 
al iets hoger ligt dan in augustus-september het geval was. Een langere meetperiode in de 
winter zal waarschijnlijk nog iets hogere grondwaterstanden laten zien. Verder kan 
verwacht worden dat in een droge zomer de grondwaterstand tot onder het polderpeil weg 
zal zakken. De totale fluctuatie in een jaar zal daarom waarschijnlijk veel groter worden 
dan hetgeen nu zichtbaar is. In tabel 1 zijn de meetgegevens van alle peilbuizen 
opgenomen.  
 
Opvallend is dat de grondwaterstand bij peilbuis 2-1.04 relatief hoog ligt (op 
NAP -2,40 m), terwijl deze peilbuis toch in de Nieuwe of Drooggemaakte Polder ligt (met 
polderpeil NAP -5,57 m). De oorzaak hiervoor ligt mogelijk in de grote ophoging die hier 
heeft plaatsgevonden, waardoor neerslag een veel grotere opbolling kan veroorzaken.  
 
De stijghoogte in het diepe filter bij peilbuis 2-1/2.05 ligt lager dan in het ondiepe filter. 
Er is dus sprake van een infiltratiesituatie.  
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Tabel 1: Peilbuisgegevens augustus-november 2007 
Peilbuis Locatie Gemiddelde 

grondwaterstand 
(m NAP) 

Globale 
fluctuatie 
(m) 

Opmerkingen 

2-1.01 Thorbeckelaan -5,10 0,20  
2-1.02 Schoutenlaan -5,20 0,40  
2-1.03 Dreeslaan -4,90 0,40  
2-1.04 Röntgenlaan / 

Pasteurlaan 
-2,40 0,50 Gws komt incidenteel tot 

maaiveld 
2-1.05 Accacialaan -2,40 0,40  
2-2.05         " -2,80 0,20 Filter in Wadzandpakket 
2-2.06 Ribeslaan -2,60 0,40  
2-2.07 Meidoornlaan -2,40 0,30  
 
 

2.3 Klachten wateroverlast 

2.3.1 Geconstateerde situatie 

In een wijkavond en na een oproep in de krant zijn ruim 30 klachten over wateroverlast 
ontvangen. Vrijwel alle klachten zijn gesitueerd in de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (in 
dit rapport als primair aandachtsgebied benoemd); enkele klachten komen uit de Oude 
Polder van Pijnacker (secundair aandachtsgebied).  
 
Bij een tiental woningen is een medewerker van de gemeente ter plaatse geweest en zijn 
de klachten geïnventariseerd en zijn de kruipruimten e.d. ingemeten. Op twee locaties is 
geconstateerd dat er (een dun laagje) water in de kruipruimte stond; ook bij de andere 
kruipruimtes waren er duidelijke tekenen van wateroverlast. De ventilatie van de 
kruipruimtes is ook overal geïnventariseerd, deze was overal voldoende. De gegevens zijn 
verwerkt op tekening PYN-20-1294. Tussen de verschillende kruipruimtes zijn - uiteraard - 
verschillen in diepte, dikte van de woningvloer en in de afwerking van de 
kruipruimtevloer. In figuur 2.8 zijn twee min of meer typerende kruipruimtes 
weergegeven.  
 

 
Figuur 2.8: Typerende afmetingen kruipruimtes 
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Theoretische kruipruimte 
De normaal aangehouden hoogte voor een kruipruimte is 0,50 m (figuur 2.9). In het hoger 
gelegen deel bij de Einsteinlaan valt op dat de kruipruimtes relatief hoog zijn; de vrije 
ruimte varieert tussen 0,73 en 1,01 m, dus de helft groter tot het dubbele van de normale 
kruipruimte. In het lage deel varieert de vrije ruimte tussen 0,58 en 0,74 m, dus ongeveer 
15 tot 50% groter dan normaal wordt aangehouden.  
 

 
Figuur 2.9: Normale maatgevende situatie voor de grondwaterstand 
 
Conclusies grondwaterstanden 
Wanneer er vanuit wordt gegaan dat de grondwaterstand niet hoger mag komen dan 
0,2 m onder de (werkelijk aanwezige) kruipruimte, mag deze in de omgeving van de 
Einsteinlaan niet hoger komen dan ca. NAP -2,40 à -2,80 m en in het overige deel niet 
hoger dan NAP -4,85 à -5,05 m. Uit een vergelijking van de beschikbare peilbuisgegevens 
met deze criteria blijkt dat bij de peilbuizen 2-1.03 en 2-1.04 de grondwaterstanden (veel) 
te hoog komen. Peilbuis 2-1.01 is een grensgeval: de grondwaterstand stijgt hier tot ca. 
NAP -4,90 m. Bij de ondieper gelegen kruipruimtes zou dat juist goed moeten gaan. 
Peilbuis 2-1.02 ligt hier tussenin: er zal soms wel overlast zijn, maar minder vaak dan bij 
peilbuis 2-1.03 en 2-1.04. De overige peilbuizen liggen in de Oude Polder van Pijnacker, 
waar minder wateroverlast is geconstateerd.  
 
Overigens geldt de hiervoor genoemde richtlijn van 0,2 m onder de kruipruimte (normaal: 
0,75 m -mv.) voor een zandige bodem, waar de capillaire opstijging gering is. Bij kleiïg 
materiaal is de capillaire opstijging veel groter, en moet dus eigenlijk een grotere diepte 
worden aangehouden.  
 

2.3.2 Rioolvervanging en drainage 

De bewoners geven verder aan dat de wateroverlast in de kruipruimten begonnen is na 
rioolvervangingen in de wijk. Opgemerkt wordt dat dit mogelijk een schijnverband is. Veel 
mensen zullen niet regelmatig controleren of hun kruipruimte droog is, dus het jaartal van 
verandering van waterlast is niet duidelijk. Daarnaast is 'algemeen' bekend dat 
wateroverlast met rioolvervangingen samenhangt, dus dat wordt al snel als oorzaak 
aangegeven. In figuur 2.10 zijn de gebieden aangegeven waar het riool is vervangen en in 
welk jaar dat is gebeurd.  
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Figuur 2.10: Rioolvervanging in Pijnacker-Noord 
 
De relatie die door de bewoners wordt gelegd tussen de rioolvervanging en het ontstaan 
van wateroverlast geeft mogelijk aan dat in het verleden het (lekke) riool een drainerende 
werking had. Doordat het riool vaak in het (goed doorlatende) zandcunet ligt, kan het een 
relatief goede drainerende werking hebben gehad. Het DWA-riool wordt bovendien 
(uiteindelijk) afgepompt, waardoor grondwater continu wordt verwijderd (tot de onderkant 
van het riool). Het HWA-riool loost wel op oppervlaktewater. Wanneer een drain naast het 
riool wordt geplaatst, wordt deze meestal aangesloten op het oppervlaktewater. Het 
oppervlaktewaterpeil wordt dan maatgevend voor het drainagepeil in de wijk.  
 
In de omgeving van de Einsteinlaan is bij de bouw drainage aangelegd. In de oudere delen 
van Pijnacker-Noord is soms wel bouwdrainage aangelegd. De bouwdrainage is niet 
onderhouden, dus waarschijnlijk werkt die niet (meer).  
 

2.3.3 Bodemzetting 

Bij het bouwrijp maken van de Einsteinlaan en omgeving is het maaiveld opgehoogd. Er 
zijn echter ook forse zettingen geconstateerd. De (gefundeerde) huizen staan nog op de 
oude hoogte, de garages en straten zijn gezakt.  
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2.4 Analyse oorzaken wateroverlast 

De wateroverlast blijkt door verschillende factoren te worden veroorzaakt. Deze factoren 
beïnvloeden elkaar vaak ook nog negatief. In het volgende zijn deze factoren toegelicht.  
 
Drooglegging op basis van polderpeil 
Uit de vergelijking van het polderpeil en de maaiveldhoogte blijkt dat de drooglegging in 
een deel van het gebied (met name de omgeving van de Dreeslaan) kleiner is dan 0,75 m. 
In deze delen is wateroverlast dus al bijna niet te vermijden.  
 
Diepe kruipruimtes 
In de 'normale' situatie wordt rekening gehouden met kruipruimtes van ca. 0,5 m. Uit de 
inventarisaties blijkt dat er in deze wijk diepere kruipruimtes aanwezig zijn. In het lager 
gelegen deel varieert de vrije hoogte tussen 0,58 m (+16%) en 0,74 m (+48%). In het 
opgehoogde deel bij de Einsteinlaan zijn de kruipruimtes 0,73 m (+46%) tot 1,01 m 
(+100%) hoog. De grondwaterstand moet dus evenredig dieper komen te liggen.  
 
Kleiïge bodem 
Bij een kleiïge bodem is de capillaire opstijging veel groter dan bij een grofzandige 
bodem. De dikte van de zandlaag (ophooglaag) varieert over het algemeen tussen 0,5 en 
1,3 m. Of dit onder de huizen zelf ook het geval is, is niet bekend.  
Ook is bij een kleiïge bodem de opbolling van het grondwater tussen de drainage en 
waterlopen groter dan bij een zandige bodem.  
Tenslotte zakt neerslag minder snel weg in de bodem en veroorzaakt daardoor langdurig 
een natte bovengrond. 
Bij een kleiïge bodem zal een ondiepe grondwaterstand dus eerder tot overlast geven.  
 
Opbolling grondwater door beperkte drainage 
Over het algemeen is in de wijk geen drainage of alleen bouwdrainage aangelegd, die niet 
is onderhouden. Neerslag moet daardoor via de ondergrond naar de sloten worden 
afgevoerd. Dit heeft een relatief grote opbolling van het grondwater tot gevolg. In het 
gebied rondom de Einsteinlaan is dit ook zichtbaar. De waargenomen grondwaterstand 
ligt hier rond NAP -2,40 m, terwijl het peil in de watergangen op NAP -5,57 m ligt, een 
verschil van ruim 3 m.  
 
In het verleden had de (lekke) riolering een drainerende werking, mede doordat deze in 
een goed doorlatend wegcunet ligt. Bij het vervangen van de riolering valt deze 
drainerende werking weg. Ook in gevallen waar een drain naast het riool wordt geplaatst, 
wordt geconstateerd dat de werking van een enkele drain te klein blijkt te zijn. Een 
belangrijk verschil tussen (DWA-)riolering en een drain is dat het riool (uiteindelijk) wordt 
afgepompt, waardoor bij de eerste grondwater tot aan de onderkant van het riool wordt 
afgepompt, terwijl bij een drain het oppervlaktewaterpeil maatgevend is. Aangezien het 
polderpeil in dit gebied relatief hoog ligt, is de drainerende werking in het eerste geval 
kleiner. Voor het HWA-riool is er uiteraard geen verschil met een drain.  



 
 
 
 

 projectnr. 176942 Wateroverlast Pijnacker -Noord - deelgebieden "Lage Noord" en "Geleerdenbuurt" 
 23 mei 2008,  revisie 02 Onderzoek oorzaak en oplossingen 
  Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

 blad 13 van 21 Water & Klimaat 
  

 

3 Toekomstige ontwikkelingen 

3.1 Wetgeving 

In het verleden was er eigenlijk geen enkele instantie die verantwoordelijk was voor 
grondwater in het stedelijke beheer. De provincie was verantwoordelijk voor het diepe 
grondwater en de grondwateronttrekkingen, maar niet voor ondiep grondwater. Het 
Hoogheemraadschap was verantwoordelijk voor het peilbeheer van de watergangen, 
maar niet voor het grondwater in het stedelijke gebied, en de gemeente had helemaal 
geen taak in het grondwater.  
 
Met de Integrale Waterwet (Iww) en de daarmee samenhangende Wet op de 
Gemeentelijke Watertaken (Wgw) wordt de verantwoordelijkheid voor grondwater in 
stedelijk gebied duidelijker. Aangegeven is dat de perceelseigenaar in eerste instantie 
zelf verantwoordelijk is voor het treffen van maatregelen op zijn eigen perceel. De 
gemeente krijgt hierbij een taak om overtollig grondwater af te voeren, en tevens om 
maatregelen in het openbare gebied te treffen voor zover dit noodzakelijk en doelmatig is. 
In de Wgw is de mogelijkheid opgenomen om (onder meer) kosten voor maatregelen voor 
grondwater in een verbreed rioolrecht op te nemen. De taken van provincie en 
Hoogheemraadschap blijven in beginsel ongewijzigd. De Wgw is per 1 januari 2008 van 
kracht.  
 

3.2 Masterplan Pijnacker-Noord 

Voor Pijnacker-Noord is een omvangrijke herontwikkeling voorzien. In figuur 3.1 is deze 
globaal weergegeven. De genoemde jaartallen worden waarschijnlijk iets doorgeschoven. 
Gestart wordt met het meest noordelijke deel (A1 t/m A5, B1, B2 en C), en daarna volgt 
het zuidelijke deel. Met name in deelgebied A wordt de bebouwing ook aangepakt: delen 
worden gesloopt en er wordt nieuwbouw voor teruggeplaatst, en delen worden 
gerenoveerd. In vrijwel alle gebiedsdelen wordt de openbare ruimte opgehoogd. Waar 
bebouwing blijft staan, is de aansluiting van de nieuwe op de oude situatie een 
aandachtspunt. Voor de omgeving van de Einsteinlaan (gebied C) geldt dit vooral voor de 
garages, die gezakt zijn.  
Waar noodzakelijk wordt gelijk met de herontwikkeling ook de riolering vervangen.  
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Figuur 3.1: Herstructurering Pijnacker-Noord  
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4 Aanpak wateroverlast 

Uit het onderzoek blijkt dat vooral in het noordelijke deel van Pijnacker-Noord, dus in de 
Nieuwe of Drooggemaakte Polder, sprake is van hoge grondwaterstanden en water in de 
kruipruimten. Hier zijn verschillende factoren op van invloed: 
• De relatief beperkte drooglegging (verschil tussen maaiveld en polderpeil); in delen 

van de wijk is deze kleiner dan 0,75 m. 
• De relatief diepe kruipruimtes (0,60 tot 1,0 m i.p.v. de 'standaardkruipruimte' van 

0,5 m); hierdoor is een diepere grondwaterstand benodigd om water in de 
kruipruimtes te voorkomen; 

• De kleiïge bodem, waardoor de opbolling tussen drainages en waterlopen groter is, 
en bovendien ook de capillaire opstijging groter is. Een ondiepe grondwaterstand zal 
hierdoor dus eerder tot wateroverlast leiden.  

• Door de beperkte drainage in de wijk is er een beperkte afvoer van neerslag. De 
opbolling van het grondwater is daardoor relatief groot. De drainagebasis is gelijk 
aan het waterpeil waar de drains op uitkomen, dus in dit geval het relatief hoog 
gelegen polderpeil.  

 

4.1 Algemene toelichting maatregelen 

4.1.1 Maatregelen openbaar gebied 

Verlaging polderpeil 
Een structurele maatregel betreft de verlaging van het polderpeil in dit deelgebied. 
Hiermee wordt de drainagebasis en daarmee de grondwaterstand in het hele peilvak 
verlaagd. Door de opbolling van het grondwater zal het effect niet overal even groot zijn: 
op grotere afstand vanaf oppervlaktewater is het effect kleiner dan dichtbij het 
oppervlaktewater.  
 
Opgemerkt wordt dat met de inwerkingtreding van het peilbesluit in april 2005 het 
polderpeil al met ca. 10 cm is gedaald ten opzichte van het praktijkpeil en met 22 cm ten 
opzichte van het oude polderpeil.  
 
De wijk Pijnacker-Noord is het 'eind' van het peilvak, waar het water wordt uitgemalen. 
Het overige deel van het peilvak wordt dus niet in zijn afvoer gehinderd wanneer het peil 
hier verlaagd wordt. Of een verlaging technisch gezien mogelijk is, hangt vooral van het 
gemaal af. Hier wordt bepaald of het peilvak tot een lager peil kan worden afgemalen. 
Daarnaast zullen de watergangen in de wijk zelf iets vergroot en verdiept moeten worden 
om dezelfde afvoercapaciteit te houden. Bij een peilverlaging van ca. 10 cm zou dit om 
een verdieping van 10 cm en een verbreding van ca. 0,5 m gaan.  
 
Een lager polderpeil kan ook tot negatieve effecten leiden, met name te lage 
grondwaterstanden waardoor (houten) funderingen schade op leveren. Door een lager 
winterpeil dan zomerpeil te hanteren, kan dit effect worden beperkt. Deze maatregel 
(tegennatuurlijk peil) heeft wel een negatief effect op natuurwaarden. Een laag polderpeil 
kan ook extra bodemzetting (en schade aan bebouwing of infrastructuur) tot gevolg 
hebben. Het risico bestaat dat een tiental jaren na het instellen van het lagere peil het 
maaiveld overeenkomstig is gedaald, waardoor het effect verdwenen is.  
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Om een lager peil te realiseren moet het peilbesluit (deels) worden gewijzigd. In overleg 
met het Hoogheemraadschap van Delfland kan de te doorlopen procedure (verzamelen 
gegevens, onderbouwing noodzaak en effecten en de uitvoering ervan) worden 
besproken. De gemeente heeft aangegeven dat deze optie niet gewenst is, zowel vanuit 
het oogpunt van negatieve neveneffecten als omdat recent het polderpeil al iets is 
verlaagd.  
 
Aanleg nieuwe watergangen 
De opbolling van het grondwater wordt sterk bepaald door de waterlopen in het gebied. 
Evenals een drainage heeft een waterloop een regulerend effect op het grondwater. De 
toestroming naar oppervlaktewater is echter groter dan bij drainage, en de werking blijft 
veel beter. In de wijk bij de Einsteinlaan is geen oppervlaktewater aanwezig, en dit uit zich 
ook in een opbolling die meerdere meters boven het polderpeil ligt. Het aanleggen van 
een waterloop in dit gebied zou tot een forse verkleining van de opbolling leiden. Zelfs 
wanneer een nieuwe waterloop niet wordt aangesloten op peilvak II maar op het hoger 
gelegen peilvak I (waterpeil NAP -3,10 m), is hier al een structureel effect van te 
verwachten (figuur 4.1). Voor een aansluiting op peilvak I moet wel een aanpassing van 
het peilbesluit worden doorgevoerd; er moet dan ook naar de waterkeringen worden 
gekeken. Het ruimtebeslag van een ondiepe waterloop is uiteraard wel veel kleiner dan 
van een diepe waterloop. Bij taluds 1:1, bodembreedte 0,5 m en waterdiepte 0,5 m is een 
ondiepe waterloop ongeveer 3,7 m breed, en een diepe ongeveer 8,7 m. Ook een ondiepe 
waterloop zal wellicht niet eenvoudig ingepast kunnen worden in de wijk.  
 

 
Figuur 4.1: Effect watergang in de wijk 
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Aanleg DIT-riool 
Een alternatief voor de aanleg van een nieuwe watergang is het plaatsen van een DIT-
riool: drainage-infiltratie-transport-riool. Dit is een rioolbuis met perforaties, waardoor bij 
lage grondwaterstanden af te voeren (hemel)water in de bodem kan infiltreren en bij hoge 
grondwaterstanden een drainerende werking optreedt. Een teveel aan hemelwater wordt 
getransporteerd naar het oppervlaktewater. Door de relatief grote afmetingen van de 
buizen (beschikbare diameters 200 tot 500 mm) ten opzichte van drainage is de 
drainerende werking sterker dan van gewone drainage. Daarnaast is de buis aan de 
binnenzijde glad, zodat deze goed te onderhouden is. Een ander voordeel ten opzichte 
van drainage is dat bij eventuele lage grondwaterstanden er ook hemelwater in de bodem 
kan infiltreren. Wanneer door klimaatswijzigingen een ongewenste verlaging van de 
grondwaterstand op zou treden, draagt een DIT-riool bij aan het uitdempen van de 
fluctuaties. Het effect op de grondwaterstand is wel geringer dan van een watergang, 
doordat de natte omtrek kleiner is. Een voordeel is echter dat eventueel in iedere straat 
een DIT-riool kan worden aangelegd, in tegenstelling tot een nieuwe watergang. Een 
voordeel is ook dat bewoners drainage van hun eigen perceel ook aan kunnen sluiten op 
een DIT-riool (zie paragraaf 4.1.2).  
 
Door de aanleg van een DIT-riool (of drainage) kunnen eventuele bodemverontreinigingen 
het oppervlaktewater sneller bereiken dan zonder deze voorzieningen. In het algemeen 
zijn tegenwoordig in nieuwere woonwijken weinig bodemverontreinigingen te 
verwachten. Uit het Bodemloket (www.bodemloket.nl) blijkt dat er in het plangebied geen 
bodemverontreinigingen bekend zijn. Voor de afvoer van hemelwater naar 
oppervlaktewater geldt dat er geen verschil is of dit via een DIT-riool of een 'gewoon' HWA-
riool gebeurd. In overleg met de waterkwaliteitsbeheerder worden - indien de verwachting 
is dat er sprake is van verontreinigingen - een zuivering toegepast voor lozing op 
oppervlaktewater of wordt de 'first flush' via het DWA-riool afgevoerd (VGS: verbeterd 
gescheiden stelsel). Indien geen VGS wordt toegepast, bestaat bij een DIT-riool wel het 
risico dat verontreiniging via het hemelwater in de bodem wordt gebracht. Uit ervaringen 
'in den lande' blijkt dat de verplaatsing van eventuele verontreinigingen via de bodem 
zeer traag verloopt, hooguit enkele centimeters per jaar. Er is dan ook geen risico op het 
veroorzaken van een bodemverontreiniging door een DIT-riool.  
 
Voor het DIT-riool geldt verder dat, evenals bij drainage of een watergang, het effect in het 
hooggelegen gebied rondom de Einsteinlaan groter zal zijn dan in het lagere deel. Dit 
komt doordat bij de Einsteinlaaan op een veel lager peil ten opzichte van maaiveld kan 
worden geloosd dan in het laaggelegen gebied. In het volgende is dit bij de toelichting op 
drainage eveneens aangegeven.  
 
In de straten waar het riool nog vervangen moet worden, kan het DIT-riool in plaats van 
een hemelwaterriool worden aangebracht. Voor de Einsteinlaan, waar het riool al in 1995-
1997 is vervangen, kan een keuze worden gemaakt tussen het aanbrengen van een 
DIT-riool ten behoeve van de drainerende werking of het plaatsen van drainage onder het 
wegcunet, zoals verderop is toegelicht. Uiteraard kunnen hier ook andere 
oplossingsrichtingen worden gekozen.  
 
Ophoging maaiveld 
Het ophogen van het maaiveld is vooral bij nieuwe wijken een geëigende aanpak om 
wateroverlast te voorkomen. Aandachtspunt is de bodemzetting, die de ophoging na 
verloop van tijd (deels) teniet doet. Bij bestaande bebouwing kan er niet worden 
opgehoogd onder de bebouwing zelf, waar de wateroverlast in dit geval juist optreedt.  
 

http://www.bodemloket.nl)
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Grondverbetering / verticale drainage 
Uit de meetgegevens van het grondwater blijkt dat de neerslag niet altijd snel 
wegstroomt, terwijl de stijghoogte in het diepere pakket wel lager ligt dan in het 
freatische pakket. Door een grondverbetering toe te passen, kan de wegstroming worden 
vergroot. Een grondverbetering kan bestaan uit het vermengen van de kleibodem in delen 
van het gebied (bijv. in de wegen) met zand of uit een verticale drainage: zand- of grind-
palen (figuur 4.2). Bij peilbuis 2-2.05 blijkt dat het kleipakket tot ca. 7,5 m -mv. aanwezig 
is. Het toepassen van grondverbetering zal dus een forse ingreep betreffen. Uit ervaringen 
met zand- of grindpalen blijkt vaak dat de werking relatief beperkt is. Dit komt vooral 
doordat een te grote onderlinge afstand wordt aangehouden. Als richtlijn moet worden 
aangehouden dat de zandpalen niet meer dan 5 à 10 m van elkaar worden geplaatst. Bij 
plaatsing in het wegcunet wordt de grondwaterstand ter plaatse van de wegen verlaagd. 
In de omgeving is het invloedsgebied door de kleiïge bodem beperkt tot enkele meters.  
 
De grondwaterstand kan met deze maatregel niet verder dalen dan tot de stijghoogte in 
het Wadzandpakket. In de Oude Polder van Pijnacker ligt deze lager dan de freatische 
grondwaterstand. De stijghoogte in de (lager gelegen) Nieuwe of Drooggemaakte Polder 
ligt volgens een peilbuis ongeveer 500 m ten noorden van het plangebied ook lager dan 
de freatische grondwaterstand. Op basis van de nu beschikbare meetgegevens wordt 
verwacht dat het stijghoogteverschil voldoende groot is. Het is echter wenselijk om dit in 
de Oude Polder bij een langere meetreeks dit opnieuw te toetsen. Voor de Nieuwe Polder 
wordt aanbevolen om (bij keuze voor deze maatregel) in het plangebied zelf één of twee 
diepe peilbuizen (Einsteinlaan en het lagere deel van het plangebied) te plaatsen om de 
stijghoogte hier in beeld te brengen.  

 
Figuur 4.2: Verticale drainage 
 
Drainage 
Door een horizontale drainage in het wegcunet aan te brengen, wordt de opbolling van 
het grondwater beperkt. Bij een plaatsing in het (goed doorlatende) wegcunet is de afvoer 
van grondwater en dus ook het effect het grootst. De toestroming vanuit de omgeving 
wordt echter relatief klein door de kleiïge bodem. Het invloedsgebied van de drainage 
blijft daardoor beperkt tot enkele meters. Om de werking op langere termijn ook te 
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handhaven, is het essentieel om goede doorspuitvoorzieningen te maken en ook 
regelmatig toe te passen.  
 
De drainage wordt aangesloten op het oppervlaktewater. De grondwaterstand wordt dus 
niet verder verlaagd dan tot het oppervlaktewaterpeil. Weliswaar ligt het 
oppervlaktewaterpeil lager dan de hoogst gewenste grondwaterstand (NAP -5,57 m en 
NAP -4,80 à -5,05 m). Door de opbolling van het grondwater en de grotere capillaire 
opstijging zal echter niet alle wateroverlast worden voorkomen. Toepassing van een 
pompput waarmee de drainage wordt afgepompt, komt feitelijk neer op de toepassing van 
een onderbemaling. Hiervoor moet toestemming worden verkregen van Delfland.  
 
In het hoger gelegen gebied bij de Einsteinlaan kan met drainage wel een groter effect 
worden bereikt. Het verschil tussen het maaiveld en het oppervlaktewater is hier immers 
relatief groot. In de huidige situatie is de diepteligging van de drainage mogelijk te 
beperkt om een grote verlaging van de grondwaterstand te realiseren. Om een goede 
werking van de drainage te verkrijgen, is het wenselijk om deze op de juiste diepte in een 
zandsleuf onder het wegcunet aan te brengen. Het wegcunet zorgt voor een maximale 
toetreding van grondwater, terwijl de diepere ligging in een drainsleuf zorgt dat het water 
ook naar de drainage kan stromen (figuur 4.3). Doordat hier veel is opgehoogd, is het 
ondiepe pakket waarschijnlijk ook relatief zandig.  
 

 
Figuur 4.3: Mogelijke drainage bij Einsteinlaan 
 

4.1.2 Maatregelen bewoners 

De hiervoor beschreven maatregelen zijn vooral op de openbare ruimte gericht. De meeste 
maatregelen hebben slechts een beperkt invloedsgebied, waardoor het niet zeker is dat 
de wateroverlast volledig wordt opgelost. Daarnaast zijn volgens de nieuwe wetgeving 
bewoners zelf verantwoordelijk voor maatregelen op hun eigen perceel. Het is daarom aan 
te bevelen om bewoners te informeren over maatregelen die zij zelf kunnen treffen: 
 
• Verticale drainage in de tuinen. 

Na onderzoek over de mogelijkheden en de gewenste uitvoering.  
• Horizontale drainage in de tuinen en/of kruipruimtes.  

Door ook op het eigen terrein van bewoners drainage aan te brengen, neemt de 
opbolling van het grondwater veel meer af dan wanneer alleen op openbaar terrein 
drainage wordt geplaatst. De drainage moet dan aangesloten kunnen worden op een 
afvoerleiding van de gemeente (bijvoorbeeld DIT- of HWA-riool) of rechtstreeks op 
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oppervlaktewater. Een afvoerleiding voor hemelwater kan gecombineerd worden met 
een afvoer voor drainagewater.  

• Gedeeltelijk opvullen van de kruipruimte 
Eén van de bewoners heeft in de kruipruimte een laag polystyreenkorrels 
aangebracht. Er is dan geen zichtbare wateroverlast meer. Daarnaast heeft een 
toplaag met een open structuur (in plaats van de normaal aanwezige kleibodem) tot 
gevolg dat water beter kan verdampen, waardoor de kruipruimtes droger blijven. Dit 
is alleen een afdoende maatregel wanneer het water niet optrekt in de muren en 
alsnog tot overlast leidt. Dit moet uit bouwkundig onderzoek blijken.  

 
Een onderzoek naar de mogelijkheden voor verticale drainage kan efficiënter op een 
groter schaalniveau dan per perceel worden uitgevoerd. Coördinatie door de gemeente 
ligt hierbij voor de hand, of uitvoering door de gemeente wanneer deze maatregel ook op 
gemeentelijk terrein wordt uitgevoerd.  
Bouwkundig onderzoek wordt per woning uitgevoerd en valt logischerwijs onder de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf.  
 

4.2 Negatieve effecten 

Een verlaging van de grondwaterstand kan tot bodemzetting leiden. Vooral 
ongelijkmatige bodemzetting kan tot schade aan bebouwing en infrastructuur leiden. Bij 
een gelijkmatige zetting zal na verloop van tijd het effect van de maatregel ook afnemen.  
 
Afgezien van directe schade door bodemzetting kan een verlaging van de 
grondwaterstand ook tot schade aan (houten) funderingspalen leiden. Op dit moment is 
nog niet bekend op welke wijze de bebouwing in Pijnacker-Noord gefundeerd is.  
 
Aanbevolen wordt daarom om voorafgaand aan de toepassing van maatregelen de te 
verwachten bodemzetting en de funderingswijze in beeld te brengen.  
 

4.3 Samenvatting maatregelen en advies 

In onderstaande tabel zijn de mogelijke maatregelen kort samengevat.  
 

Maatregel Globaal effect Opmerkingen 
Verlaging polderpeil Structurele verlaging gws Wijziging peilbesluit nodig 
Nieuwe watergang M.n. bij Geleerdenbuurt groot effect Watergang heeft groot ruimtebeslag 
IT-riool M.n. bij Geleerdenbuurt groot effect; effect 

in lager deel beter dan drainage 
Bij nog komende rioolreconstructies 
DIT-riool toepassen i.p.v. HWA-riool 

Ophoging maaiveld Bij bestaande bebouwing nauwelijks effect  
Verticale drainage Redelijk effect, klein invloedsgebied Verlaging afhankelijk van stijghoogte in 

Wadzandpakket 
Horizontale drainage Bij Geleerdenbuurt groot effect, echter klein 

invloedsgebied, in lager deel beperkt effect 
Verlaging afhankelijk van polderpeil 

Maatregelen bewoners: 
Verticale drainage Redelijk effect, vergroting invloedsgebied Verlaging afhankelijk van stijghoogte in 

Wadzandpakket 
Horizontale drainage zie hiervoor, vergroting invloedsgebied Verlaging afhankelijk van polderpeil; 

afvoerleiding nodig 
Kruipruimte opvullen Zichtbare wateroverlast weg en betere 

verdamping/ ventilatie 
Uit bouwkundig onderzoek moet echte 
effectiviteit blijken 
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In het lager gelegen gebied ("Lage Noord") is de toepassing van verticale of horizontale 
drainage het meest effectief. Aanbevolen wordt om in combinatie met de geplande 
rioolvervanging een DIT-riool aan te leggen.  
Voor de Einsteinlaan en omgeving ("Geleerdenbuurt") heeft een nieuwe waterloop het 
grootste effect, gevolgd door een DIT-riool. Aangezien hier geen rioolvervanging gepland 
is, is het evenwel logisch om een ander alternatief te zoeken. Uit aanvullend onderzoek 
naar de stijghoogte in het wadzandpakket kan verticale drainage een oplossing bieden.  
 
Voor het hele plangebied geldt dat de effectiviteit van maatregelen wordt vergroot 
wanneer ook op eigen terrein van bewoners maatregelen worden getroffen. Bij toepassing 
van horizontale drainage moet het water afgevoerd kunnen worden naar oppervlaktewater 
of een afvoerleiding in de straat.  
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Bijlage 1: Meetgegevens grondwater 
 

Gemeten neerslag; dagsommen Rotterdam (Bron: KNMI) 
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Gemeten grondwaterstanden in afzonderlijke peilbuizen (Bron: Wareco, 2007) 
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Gecombineerde gegevens freatische en middeldiepe peilbuis (bewerking: Oranjewoud) 

 
 
Gecombineerde meetreeksen pb. 2-1.01 en andere peilbuizen (bewerking: Oranjewoud) 
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