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1. INLEIDING 

Op 13 januari 2006 ontving Fugro Ingenieursbureau B.V. te Amsterdam van Woonstichting 

De Key en De Principaal te Amsterdam, de opdracht voor het uitvoeren van een aanvullend 

geohydrologisch onderzoek en het uitwerken van een drainageplan voor de wijken 

Vogeldorp en Disteldorp te Amsterdam.  

 
Op 15 augustus 2005 is onder kenmerk 4005-0433-000.R01 door Fugro een inventarisatie 

met betrekking tot de overlast gerapporteerd. Hierin zijn voor beide wijken de verwachte 

oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen beschreven. Geconcludeerd wordt dat de 

overlast naar verwachting wordt veroorzaakt door de ondiep aangetroffen slecht 

doorlatende kleilaag, waardoor geïnfiltreerd regenwater stagneert en ondiep tot afstroming 

komt richting de woningen en lager gelegen terreindelen. Om de wateroverlast in de 

woonwijken te beperken of te voorkomen en een goede ontwatering en afwatering te 

verkrijgen, dient drainage langs de woningen te worden aangebracht. Door de 

opdrachtgever is tijdens het onderzoek aangegeven dat de reconstructie van de wegen is 

afgerond en ook de voortuinen weer opnieuw worden ingericht, waardoor bij voorkeur geen 

drainage aan de voorzijde van de woningen wordt aangebracht. 

 

Door de opdrachtgever is aangegeven dat nader inzicht dient te worden verkregen in de 

bodem- en geohydrologische gesteldheid en dat een ontwateringplan voor de locaties 

nader dient te worden uitgewerkt. In voorliggende rapportage zal tevens de haalbaarheid 

worden onderzocht van enkel drainage aan de achterzijde van de woningen. Voor beide 

dorpen wordt een drainageschetsontwerp uitgewerkt.  

Deze rapportage vormt een basis voor het uitwerken van het drainageplan tot 

werktekeningen, een werkomschrijving of een bestek. 

 

De voorliggende rapportage is als volgt opgebouwd: 

In hoofdstuk 2 wordt een projectomschrijving gegeven en worden de uitgangspunten 

beschreven waarna in hoofdstuk 3 het geohydrologisch bodemonderzoek wordt behandeld. 

De bodem- en de geohydrologische gesteldheid van de projectlocatie worden behandeld in 

hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de oorzaken van de wateroverlast besproken. De 

voorgestelde maatregelen worden beschreven in hoofdstuk 6. Het ontwateringsadvies 

wordt in hoofdstuk 7 beschreven. 
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2. PROJECTOMSCHRIJVING 

De projectlocaties, de wijken Vogeldorp en Disteldorp, zijn gelegen in Amsterdam Noord. 

Vogeldorp wordt omsloten door de Zamenhofstraat, Vogelstraat en Vogelkade. Binnen het 

Rijksdriehoeksnet heeft Vogeldorp globaal de coördinaten X = 123.700 en Y = 488.950. 

Disteldorp wordt omsloten door de Ranonkelkade, de Distelkade en de Distelweg. Binnen 

het Rijksdriehoeksnet heeft Disteldorp globaal de coördinaten X = 122.500 en Y = 489.400. 

 

Overzichten van de projectlocaties zijn weergegeven in bijlagen 4005-0433-001-1A en -1B. 

 

2.1. Beschikbare informatie 
Door de opdrachtgever is de volgende informatie ter beschikking gesteld: 

• Hoogtemeting Disteldorp, Ingenieursbureau BCC, schaal 1:1000, d.d. 3 december 

2004; 

• Hoogtemeting Vogeldorp, Ingenieursbureau BCC, schaal 1:1000, d.d. 3 december 

2004. 

 

2.2. Wensen Waternet 
Op 30 mei 2006 heeft er een overleg met Waternet plaatsgevonden. Hierin heeft Waternet  

aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de aanleg van een drainagesysteem. 

Waternet stelt de onderstaande eisen aan het drainagesysteem: 

• Er mag geen geforceerde drainage (bemaling) worden toegepast; 

• Bij aanleg op particulier terrein is de keuze van drainagemateriaal vrij. Bij aanleg op 

openbaar terrein dient gebruik gemaakt te worden van Strabusil VS drainage met 

PP450 omhulling; 

• Bij aanleg op particulier terrein dient het beheer en onderhoud door de VVE’s te worden 

uitgevoerd. Bij aanleg op openbaar terrein wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd 

door Waternet; 

• De maximale afstand tussen twee inspectieputten bedraagt ca. 60 m; 

• Drainage dient bij voorkeur in openbaar terrein te worden aangebracht; 

• Voor de lozing van drainagewater op open water dient een lozingsvergunning te 

worden aangevraagd. Voor de vergunningsaanvraag dient de kwaliteit van het te lozen 

drainagewater te worden vastgesteld. Op basis van de waterkwaliteit kunnen 

aanvullende eisen (zuiveringsvoorzieningen) aan het drainagesysteem worden gesteld. 
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3. GEOHYDROLOGISCH BODEMONDERZOEK 

Voor de advisering is het van belang dat op de projectlocatie beter inzicht wordt verkregen 

in de bodem- en geohydrologische gesteldheid. Het geohydrologisch bodemonderzoek dat 

hieraan ten grondslag ligt, wordt hieronder beschreven. 

 

In overleg met Alphaplan is een onderzoeksprogramma opgesteld. Met dit programma 

wordt inzicht verkregen in de ruimtelijke variatie van de bodemgesteldheid en 

detailinformatie ter plaatse van enkele raaien. De onderzoekslocaties zijn afgestemd op de 

locaties waar reeds overlast wordt ervaren. 

 

Voor het geohydrologisch onderzoek zijn op 16, 17 en 20 maart 2006 en op 12 en 13 april 

2006 30 handboringen (15 per dorp) uitgevoerd tot een diepte van ca. MV -2 à -3 m. De 

locaties van de handboringen zijn weergegeven op bijlage bijlagen 4005-0433-001-1A en   

-1B. In 20 boorgaten (HB10 t/m HB30) zijn peilbuizen afgesteld, ter bepaling van de actuele 

grondwaterstand. In beide dorpen zijn 3 raaien peilbuizen, zodat een goed inzicht wordt 

verkregen in het verloop van de grondwaterstand. De verkennende boringen (zonder 

peilbuis), tot MV -2 m, zijn ruimtelijke verdeeld over de verschillende groenstroken. De 

verdeling van de boringen per wijk is weergegeven in tabel 1.  

 
Tabel 1: Verdeling handboringen over de wijken 
 Disteldorp Vogeldorp 

Verkennende handboringen in 
groenstrook tot MV -2 m  HB1 t/m HB5 HB6 t/m HB10 

Peilbuizen tot MV -2 à -3 m (in 
raaien) 

HB11 t/m HB15 (raai 1) 

HB16 t/m HB18 (raai 2) 

HB19 en HB20 (raai 3) 

HB21 t/m HB24 (raai4) 

HB25 en HB26 (raai 5) 

HB27 t/m HB30 (raai 6) 

 

Tijdens het veldwerk zijn in de boorgaten grondwaterstanden opgenomen en zijn de 

onderzoekspunten ingemeten ten opzichte van NAP. De boorstaten van de handboringen 

zijn weergegeven op bijlage 4005-0433-001-HB1 t/m -HB30, waarop de diepte is uitgezet 

in meters ten opzichte van NAP. Voor een verklaring van de op de situatietekening en 

boorstaten gebruikte tekens en symbolen wordt verwezen naar bijlage “Legenda 

Terreinproeven en Grondsoorten”. 
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Tijdens het onderzoek zijn op 10 mei 2006 ter plaatse van 4 raaien (2 per wijk) de 

maaiveldhoogten ingemeten. Hierbij is van de belangrijkste punten (hoogte betonplaat, 

profiel van de weg, etc.) de hoogte opgenomen ten opzichte van NAP. De raaien zijn 

schematisch weergegeven in bijlage 4005-0433-001-2A t/m -2D.  
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4. BODEM- EN (GEO)HYDROLOGISCHE GESTELDHEID 

Op basis van het geohydrologische onderzoek, aangevuld met het bodemonderzoek 

beschreven in rapportage 4005-0433-000.R01, worden in dit hoofdstuk de bodem- en de 

(geo)hydrologische gesteldheid beschreven. 

 

4.1. Bodem- en geohydrologische gesteldheid 
Uitgaande van de onderzoeken is de bodemgesteldheid in beide wijken geschematiseerd 

zoals weergegeven in tabel 2.  
 
Tabel 2: Geschematiseerde bodemopbouw projectlocatie 
Diepte in m t.o.v. NAP (ca.) Bodembeschrijving projectlocatie (en directe omgeving) 

+1,2 à +0,7  Maaiveld 

+1,2 à +0,7 tot +0,8 à -0,2 ZAND, matig fijn tot matig grof, zwak tot sterk humeus 

• Lokaal wordt deze laag niet aangetroffen (HB3, HB5, HB14, 
HB15 en HB16  

• Lokaal wordt puin aangetroffen (HB1, HB13, HB18 EN HB19) 

+0,8 à -0,2 tot 0,0 à -0,7 KLEI, wisselend in samenstelling 

0,0 à -0,7 tot -0,1 à -1,1 ZAND, matig fijn tot matig grof, zwak tot sterk humeus 

• Lokaal wordt deze laag niet aangetroffen in Disteldorp; 

• Laag wordt niet aangetroffen in Vogeldorp. 

-0,1 à -1,1 tot -3,0 à -4,5 KLEI, plaatselijk doorsneden door veen- en zandlaagjes 

• Maximaal verkende diepte handboringen Fugro                   
ca. NAP -0,8 à -2,24 m 

-3,0 à -4,5 tot -5,0 à -6,0 VEEN, plaatselijk doorsneden door kleiige lagen 

-5,0 à -6,0 tot -13,0 KLEI / ZAND, kleihoudend 

-13,0 tot -13,5 VEEN 

-13,5 tot  -16,0 à-17,0 ZAND 

-16,0 à -17,0 tot -18,0 à -19,0 VEEN, plaatselijk doorsneden door zandlagen 

-18,0 à -19,0 tot -24,0 ZAND 

-24,0 Maximaal verkende diepte sonderingen uit het archief van Fugro 

 

Op basis van de onderzoeken kan voor de verschillende terreindelen het volgende worden 

opgemerkt:  
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Groenstroken 

In de groenstroken van Disteldorp wordt ter plaatse van 3 handboringen (HB1, HB2 en 

HB4) een topzandlaag aangetroffen met een dikte variërende van 0,3 à 0,4 m. Bij de 

overige twee handboringen (HB3 en HB5) bevindt zich geen topzandlaag en wordt direct 

vanaf maaiveld klei aangetroffen. Bij de handboringen HB2 en HB3 worden in de kleilaag 

ingeschakelde zandlaagjes aangetroffen. 

 

In de groenstroken van Vogeldorp wordt in de vier handboringen (HB6 t/m HB10) geen 

topzandlaag aangetroffen; hier bevindt zich direct vanaf maaiveld een humeuse kleilaag. 

Ter plaatse van de handboringen HB9 en HB10 wordt een ingeschakeld zandlaagje 

aangetroffen. 

 

Voor- en achtertuinen 

In Disteldorp varieert de dikte van de aangetroffen zandlaag in de voortuinen van ca. 0,0 m 

(HB14) tot 0,6 m (HB17). In de groenstroken direct achter de woningen wordt een zandlaag 

aangetroffen met een dikte variërende van ca. 0 m (HB15 en HB16) tot ca. 0,3 m (HB20). 

 

In Vogeldorp varieert de dikte van de aangetroffen zandlaag in de voortuinen van ca. 0 m 

(HB29) tot 0,2 m (HB22 en HB25). In de achtertuinen direct achter de woningen wordt een 

zandlaag aangetroffen met een dikte variërende van ca. 0 m (HB27) tot 0,7 m (HB30).   

     

Wegcunet 

In de wegcunnetten in beide dorpen wordt een dikkere zandlaag aangetroffen; de zandlaag 

varieert van ca. 0,5 m (HB18) tot ca. 1,1 m (HB28). 

 

Woningen 

Onder de woningen bevindt zich naar verwachting tevens een zandlaag. De dikte van deze 

laag is echter niet bekend. 

 

Onder de zandige toplaag in de woonwijken wordt een kleilaag aangetroffen met een zeer 

wisselende samenstelling. In Disteldorp wordt lokaal tussen ca. NAP +0,0 à -0,7 m en   

NAP -0,1 à -1,1 m een tussenzandlaag aangetroffen. In Vogeldorp wordt deze laag niet 
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aangetroffen. De kleilaag komt naar verwachting over het gehele projectgebied voor, ook 

onder de woningen en het riool- en wegcunet. 

 

Geohydrologische gesteldheid 

De vanaf NAP +0,8 à -0,2 m aangetroffen klei- en veenlagen en ingesloten zandlagen 

behoren regionaal gezien tot de deklaag. De dikte van de deklaag bedraagt volgens de 

Grondwaterkaart van Nederland ca. 22 m en bestaat uit slecht doorlatende klei en 

leemlagen, afgewisseld met zandlagen. Vanaf ca. NAP -18 à -19 m tot ca. NAP -30 m 

bevindt zich het eerste watervoerend pakket. Dit pakket bestaat hoofdzakelijk uit grove 

grindhoudende zanden. De hieronder gelegen scheidende laag wordt beschouwd als 

geohydrologische basis. 

 

4.2. Terreinhoogtemetingen 
Ten behoeve van rapportage 4005-0433-000.R01 zijn de maaiveldhoogten in 8 raaien (4 

per wijk) ingemeten ten opzichte van NAP. In het kader van het voorliggende onderzoek 

zijn tijdens de uitvoering van het veldwerk ter plaatse van 4 raaien (2 per wijk) in de 

gereconstrueerde straten de maaiveldhoogten ingemeten ten opzichte van NAP. Deze 

raaien zijn weergegeven in bijlage 4005-0433-001-2A t/m -2D. 

 

Door de opdrachtgever zijn tevens hoogtemetingen van juni 2005 ter beschikking gesteld. 

De ter beschikking gestelde hoogtemeting van Disteldorp komt overeen met de 

opgenomen (ten behoeve van rapportage 4005-0433-000.R01) hoogte door Fugro in de 

Kromme Distelstraat, nabij huisnummers 13 en 16. Deze straat is nog niet 

gereconstrueerd, naar verwachting zijn de ter beschikking gestelde hoogtemetingen voor 

het grootste gedeelte uitgevoerd in nog niet gereconstrueerde straten. Per dorp kan er op 

basis van deze gegevens het volgende worden opgemerkt: 

 

Disteldorp 

• Tijdens het bodemonderzoek varieerde het maaiveld ter plaatse van Disteldorp van ca. 

NAP +1,2 m tot ca. NAP +0,7 m;  

• Ter plaatse van de ingemeten dwarsprofielen liggen de betonplaten over het algemeen 

(relatief) hoger dan de as van de weg (ca. 1 à 10 cm); 

• De tuinen liggen over het algemeen onder afschot van de woningen af; 
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• De wegen liggen in banden, ter plaatse van de raaien liggen deze banden op gelijke 

hoogte met de as van de weg. 

 

Vogeldorp 

• Tijdens het bodemonderzoek varieerde het maaiveld ter plaatse van Vogeldorp van ca. 

NAP +1,1 m tot ca. NAP +0,7 m; 

• Ter plaatse van de ingemeten dwarsprofielen liggen de betonplaten over het algemeen 

(relatief) hoger (variërende van minimaal 1 tot maximaal 12 cm) dan de as van de weg; 

• De tuinen liggen over het algemeen onder afschot van de woningen af; 

• De wegen liggen in banden, ter plaatse van de raaien liggen deze banden op gelijke 

hoogte met de as van de weg. 

 

Wegen Vogeldorp en Disteldorp 

De wegverhardingen staan in de nieuwe situatie in banden met aan weerszijden van de 

wegas een strekgoot en zijn tonrond aangelegd. Ter plaatse van de tijdens het veldwerk 

ingemeten raaien liggen de bovenzijden van de banden op hetzelfde niveau of hoger dan 

de as van de weg. 

 

4.3. Open water 
 

Disteldorp 

Direct ten noorden en westen van Disteldorp ligt het Johan van Hasseltkanaal en het 

Buiksloterkanaal. Deze kanalen staat in directe verbinding met het IJ. Het streefpeil van het 

IJ bedraagt volgens Rijkswaterstaat NAP -0,4 m. Volgens het Gemaal IJmuiden kunnen de 

waterstanden fluctueren tussen NAP -0,3 m en -0,5 m. 

 

Vogeldorp 

Vogeldorp ligt op ca. 300 m afstand van het IJ. Op ca. 700 m ten noorden van de locatie 

ligt de polder Buikslotermeer. Hier wordt een polderpeil van NAP -4,80 m gehanteerd.  

 

4.4. Grondwaterstanden 
Na het bodemonderzoek zijn door Fugro in de geplaatste peilbuizen tot en met 30 mei 

2006 nog drie peilmetingen verricht. Bij het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
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Instituut) zijn voor de monitoringsperiode de neerslag hoeveelheden van het weerstation 

Schiphol opgevraagd. Een overzicht van de waargenomen grondwaterstanden en de 

opgevraagde neerslaghoeveelheden zijn weergegeven in bijlage 4005-0433-001-3. Op 

basis van deze gegevens kan het volgende worden geconcludeerd: 

 

Algemeen 

• De peilbuizen van HB12, HB19 en HB20 zijn afgesteld in de tussenzandlaag, de 

overige peilbuizen zijn afgesteld in de kleilaag; 

• Voorafgaand aan de meting op 3 mei 2006 is een geringe hoeveelheid neerslag 

gevallen. De meting op 10 mei heeft plaatsgevonden nadat het een week droog is 

geweest. De meting op 30 mei heeft plaatsgevonden na een langere neerslagperiode.  

 

Disteldorp 

• De hoogste grondwaterstanden worden aangetroffen in de Distelvoorstraat (nabij 

huisnummers 5 en 6, HB16 en HB17). Gedurende de meetperiode wordt hier een 

grondwaterstand aangetroffen van ca. MV -0,3 à -0,4 m (ca. NAP +0,5 à +0,4 m); 

• De laagste grondwaterstanden worden aangetroffen in de Distelachterstraat (nabij 

HB11). Gedurende de meetperiode wordt hier een grondwaterstand aangetroffen van 

ca. MV -0,8 à -0,9 m (ca. NAP +0,3 à +0,2 m); 

• De grondwaterstanden bevinden zich over het algemeen in de kleilaag; 

• Op of in de slecht doorlatende kleilaag kunnen bij hevige neerslag 

“schijngrondwaterstanden” ontstaan; 

• De fluctuatie van de grondwaterstand tijdens de bovengenoemde meetperiode is 

beperkt en bedraagt ca. 0,1 m; 

• De ontwateringsdiepte ter plaatse van de groenstroken varieerde tijdens de 

meetperiode van ca. 0,2 m (ca. NAP +0,27 m, HB16 d.d. 30 mei 2006) tot 0,8 m (ca. 

NAP +0,34 m, HB11 d.d. 3 mei 2006). In de voortuinen bedroeg de ontwateringsdiepte 

ca. 0,3 à 0,7 m; 

• In de wegcunetten wordt nabij HB13 een ontwateringsdiepte waargenomen welke 

varieert van ca. 0,6 tot 0,8 m (ca NAP +0,5 à +0,27 m), terwijl ter plaatse van HB18 de 

ontwateringsdiepte slechts 0,3 m (ca. NAP +0,46) bedraagt.   
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Vogeldorp 

• De hoogste grondwaterstanden worden aangetroffen in de Vierde Vogelstraat (nabij 

huisnummer 3, HB 25 t/m 26). Gedurende de meetperiode wordt hier een 

grondwaterstand aangetroffen van ca. MV -0,3 m (ca. NAP +0,7 à +0,5 m); 

• De laagste grondwaterstanden worden aangetroffen in de Tweede Vogelstraat (nabij 

HB24). Gedurende de meetperiode wordt hier een grondwaterstand aangetroffen van 

ca. MV -0,5 m (ca. NAP +0,4 m); 

• De grondwaterstanden bevinden zich over het algemeen in de kleilaag; 

• Op of in de slecht doorlatende kleilaag kunnen bij hevige neerslag 

“schijngrondwaterstanden” ontstaan; 

• De fluctuatie van de grondwaterstand tijdens de bovengenoemde meetperiode is 

beperkt en bedraagt ca. 0,1 m; 

• De ontwateringsdiepte in de achtertuinen varieerde tijdens de meetperiode van          

ca. 0,3 m (ca. NAP +0,52 m, HB30 d.d. 30 mei 2006) tot ca. 0,5 m (ca. NAP +0,4 m, 

HB24 d.d. 10 mei 2006). In de voortuinen varieert de ontwateringsdiepte variërende 

van 0,3 m (ca. NAP +0,6m, HB26 d.d. 30 mei 2006) tot ca. 0,5 m (ca. NAP +0,4 m, 

HB22 d.d. 10 mei 2006); 

• In de wegcunetten wordt nabij HB23 een ontwateringsdiepte waargenomen welke 

varieert van ca. 0,4 tot 0,6 m (ca. NAP +0,4 à +0,2 m), terwijl ter plaatse van HB28 de 

ontwateringsdiepte ca. 0,4 à 0,5 m (ca. NAP +0,3 à +0,4 m) bedraagt. 

 

Op basis van de meetgegevens zijn voor de waargenomen grondwaterstanden op 30 mei  

dwarsdoorsneden opgesteld. Deze zijn weergegeven op bijlage 4005-0133-001-4. Op 

basis van deze gegevens kan het volgende worden geconcludeerd: 

• In alle raaien is de aangetroffen grondwaterstand in het cunet van de weg lager dan de 

aangetroffen grondwaterstanden in de voortuinen. Bij neerslag is duidelijk zichtbaar dat 

het grondwater in het cunet nauwelijks stijgt, terwijl de grondwaterstanden in de tuinen 

wel stijgen. Ter plaatse van de raaien is over het algemeen een ‘drainerende’ werking 

van het wegcunet zichtbaar; 

• Over het algemeen worden in de voortuinen hogere grondwaterstanden waargenomen 

dan in de achtertuinen. Mogelijke oorzaak hiervan kan het verschil in dikte van de 

zandlaag tussen beide tuinen zijn. Over het algemeen wordt er in de achtertuinen een 
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dikkere zandlaag aangetroffen dan in de voortuinen. Deze dikker zandlaag zal een 

meer nivellerende werking hebben op de grondwaterstand.  

Aangezien inzicht in de fluctuatie, de duur van de piekgrondwaterstand en het effect van 

neerslag gewenst is, wordt voorgesteld de peilbuizen op te nemen in een meetnet en deze 

met een frequentie van tenminste 2 keer per maand waar te nemen tot maatregelen 

getroffen zijn. 

 

4.5. Stijghoogten eerste watervoerende pakket 
Met betrekking tot de stijghoogten in het 1e watervoerende pakket zijn onvoldoende 

gegevens beschikbaar. Op basis van de Grondwaterkaart van Nederland wordt een 

wegzijgingssituatie verwacht. De regionale grondwaterstroming in het 1e watervoerend 

pakket is volgens de grondwaterkaart van Nederland westelijk tot noordwestelijk gericht. 

 

4.6. Kwaliteit grondwater 
Na het bodemonderzoek zijn door Fugro in twee peilbuizen (HB13 en HB23) 

grondwatermonsters genomen. De grondwatermonsters zijn door Alcontrol Laboratories te 

Hoogeveen geanalyseerd op het eisenpakket van Waternet en Rijkswaterstaat voor het 

lozen van drainagewater. De resultaten van de grondwateranalyse zijn weergegeven in 

bijlage 4005-0433-001-5. Op basis van deze gegevens kan het volgende worden 

geconcludeerd: 

• In beide watermonsters wordt een hoog ijzergehalte aangetroffen; 

• In beide watermonsters is het deel onopgeloste bestanddelen relatief hoog; 

• In HB13 wordt een relatief hoge waarde lood en olie aangetroffen; 

• In HB23 wordt een relatief hoge waarde zink, lood en CZV aangetroffen. 

 

Op basis van de analyseresultaten heeft er telefonisch overleg plaatsgevonden met 

Waternet. Door Waternet is aangegeven dat voor de lozing van drainagewater op 

oppervlaktewater aanvullende maatregelen dienen te worden genomen. Hierbij moet 

gedacht worden aan een ontijzeringsvoorziening en een olieafscheider. Tevens dient er 

een monitoring van de kwaliteit van het te lozen drainagewater plaats te vinden en dient dit 

te worden gerapporteerd aan Waternet. 
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5. OORZAKEN WATEROVERLAST 

5.1. Samenvatting geohydrologisch onderzoek  
Op basis van het geohydrologische onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:  

• Tijdens het bodemonderzoek varieerde het maaiveld van ca. NAP +1,2 m tot ca.     

NAP +0,7 m. Op basis van de ingemeten dorpels en maaiveldniveau’s kan worden 

geconcludeerd dat over het algemeen de vloerpeilen enkele cm hoger liggen dan het 

straatniveau; 

• In tuinen en groenstroken wordt vanaf maaiveld een 0,2 à 0,7 m dikke zandlaag 

aangetroffen. Lokaal ontbreekt deze laag en wordt direct vanaf maaiveld klei 

aangetroffen. In het wegcunet wordt een ca 0,5 à 1,1 m dikke zandlaag aangetroffen. 

Onder deze zandlaag wordt een 3,6 m tot 5,4 m dikke kleilaag aangetroffen. Hieronder 

worden afwisselend zand-, klei- en veenlagen aangetroffen; 

• Infiltrerend hemelwater kan op of in de slecht doorlatende kleilagen stagneren, 

waardoor een schijngrondwaterspiegel kan ontstaan; 

• Tijdens de meetperiode wordt er in Disteldorp een ontwateringsdiepte waargenomen 

van ca. 0,2 à 0,9 m. In Vogeldorp wordt een ontwateringsdiepte aangetroffen van ca. 

0,3 à 0,5 m; 

• Op basis van de waargenomen grondwaterstanden wordt verwacht dat het cunet onder 

de wegen een licht drainerende werking heeft. 

 

5.2. Ontwateringscriteria 
De benodigde ontwateringsdiepte in stedelijk gebied is afhankelijk van de terreininrichting 

en de diepte van de (ondergrondse) bouwdelen. Voor stedelijke gebieden worden veelal de 

volgende ontwateringsnormen gehanteerd: 

• De ontwateringsdiepte voor primaire wegen bedraagt tenminste ca. MV -1,0 m; 

• De ontwateringsdiepte voor secundaire wegen bedraagt tenminste ca. MV -0,7 m; 

• De ontwateringsdiepte voor de plantsoenen varieert afhankelijk van het type begroeiing 

van ca. 0,5 m tot ca. 1,0 m; 

• Voor kabels en leidingen varieert de ontwateringseis afhankelijk van het type van 

ca. MV -0,6 tot ca. MV -1,0 m; 
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• Om vochtoverlast door capillaire van het bodemvocht in woonruimten zonder 

kruipruimten te voorkomen wordt de norm gehanteerd dat de grondwaterstand 

minimaal MV -0,2 m beneden de onderzijde van de vloer dient te worden beheerst. 

Structureel (te) hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot schade aan verhardingen en 

plantsoenen en tot wateroverlast in woningen. Met name door stagnerend infiltrerend 

regenwater op slecht doorlatende bodemlagen kunnen freatische grondwaterstanden 

dermate hoog stijgen dat wateroverlast kan ontstaan. 

 

5.3. Oorzaken wateroverlast  
De waargenomen grondwaterstanden en de uitkomsten van het geohydrologisch 

bodemonderzoek versterken het vermoeden dat de wateroverlast veroorzaakt wordt door 

stagnerend infiltrerend hemelwater op de slecht doorlatende kleilagen. 

 

Overlast woningen 

De topzandlaag in de tuinen staat in verbinding met de zandlaag onder de betonplaten van 

de woningen. Naar verwachting komt stagnerend hemelwater in de voor- en/of achtertuin 

deels tot afstroming richting het wegcunet en deels ondiep tot afstroming over de kleilaag 

richting de woning. Onder de woning bevindt zich een zandlaag die naar verwachting niet 

veel dikker is dan de zandlaag in de tuinen en die daardoor snel verzadigd is. Naar 

verwachting bevindt de onderzijde van de zandlaag onder de woningen zich iets dieper 

door de opgetreden zakkingen ten gevolge het gewicht van de woning. Door capillaire 

opstijging (optrekkend vocht) van het verzamelde water in de zandlaag onder de betonplaat 

ontstaat vochtoverlast in de woningen. Dit principe is geschematiseerd weergegeven in 

figuur 1. 

 

Overlast openbare ruimte 

De wateroverlast in de openbare ruimte wordt veroorzaakt door stagnerend regenwater op 

de slecht doorlatende kleilagen. Bij neerslag raakt de toplaag verzadigd en voldoet de 

ontwatering niet meer aan de hierboven gestelde criteria. Bij langere en / of intensieve 

neerslag raakt de gehele toplaag verzadigd en ontstaan er plassen op het maaiveld. 

Tevens is door langdurige plasvorming tijdens natte perioden in het verleden een 

verslechterde bodemstructuur ontstaan, waardoor de doorlatendheid van de bodem 
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afneemt en de mogelijkheden van plantengroei afneemt. Mogelijk stroomt neerslag deels 

oppervlakkig over de groenstroken af richting laag gelegen terreindelen en woningen. 

 
Figuur 1: Principe doorsnede stagnerend hemelwater 

Achtertuin Woning Voortuin Straat 

Betonplaat Betonplaat 

 

Aangenomen wordt dat de capillaire werking in de zandlaag ca. 0,2 à 0,3 m bedraagt. Dit is 

echter afhankelijk van de dikte en de doorlatendheid van de zandlaag.  
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6. MAATREGELEN 

 
Om vocht- en wateroverlast in de woningen en de groenstroken te voorkomen is de aanleg 

van drainage noodzakelijk. De opdrachtgever heeft aangegeven dat bij voorkeur alleen 

drainage aan de achterzijde van de woningen wordt aangebracht, aangezien de meeste 

voortuinen al zijn ingericht. Door de opdrachtgever is tevens aangegeven dat de voorkeur 

aan de voorzijde van de woning uitgaat naar lijngoten direct langs de voorzijde van de 

betonplaat. Hiermee zal neerslag die tegen de gevel aanslaat in de lijngoot terechtkomen 

en daarmee niet tot afstroming komen richting de voortuin.  

 

Wanneer enkel een drainage aan de achterzijde van de woning wordt toegepast, zal de 

zandlaag in de achtertuin en onder de woning voldoende dik moeten zijn om met deze 

drain voor voldoende ontwateringsdiepte onder de woning te zorgen en daarmee overlast 

te voorkomen. De minimale dikte van deze zandlaag zal in de volgende paragraaf worden 

uitgewerkt. 

 
6.1. Haalbaarheid drain achterzijde 
Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is geconcludeerd dat de dikte van de 

topzandlaag in de voor- en achtertuin in beide wijken varieert tussen ca. 0 m en 0,4 m. 

Lokaal wordt geen zand aangetroffen en bestaat de toplaag geheel uit klei. Zoals eerder 

aangegeven is de dikte van de zandlaag onder woningen niet bekend. Voor de analyse van 

de haalbaarheid van enkel een drain aan de achterzijde wordt aangenomen dat de 

zandlaag onder de woning lineair verloopt tussen het zandpakket in de voor- en achtertuin.  

 

De minimale dikte van de zandlaag waarbij kan worden volstaan met enkel een drain aan 

de achterzijde van de woning is bepaald met behulp van stationaire 

opbollingsberekeningen volgens de methode van Ernst. Hierbij zijn de volgende 

uitgangspunten geformuleerd: 

• Er vindt geen kwel plaats vanuit het dieper gelegen eerste watervoerende pakket; 

• Hemelwater afkomstig van het dak van de woningen en de wegen wordt afgevoerd 

naar het riool; 

• Neerslag die aan de voorzijde tegen de gevel aanslaat wordt via een lijngoot afgevoerd 

naar het riool; 
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• Een deel van de geïnfiltreerde neerslag in de voortuin komt tot afstroming richting het 

wegcunet en een deel komt tot afstroming richting de woning; 

• De effectieve neerslag die in de voor- en achtertuin valt en richting de woning tot 

afstroming komt (en daarmee voor een opbolling zorgt) bedraagt 1 à 2 mm/dag; 

• De k-waarde van de topzandlaag bedraagt ca. 0,5 à 2 m/dag; 

• De (schijn)grondwaterstand onder de woning dient minimaal 0,2 m beneden de 

onderkant van de betonvloer te worden beheerst. Wanneer deze hoger komt zal water 

via capillaire opstijging tegen de betonvloer drukken en via scheurtjes in de vloer tot 

vochtoverlast in de woning leiden. 

In tabel 3 zijn de berekende opbollingen weergegeven.  

 
Tabel 3: Opbollingen in meters bij een gemiddelde neerslag 

Berekende opbolling in m 
k-waarde (m/dag) 

N = 1 mm/dag N = 2 mm/dag 

0,5 0,54 0,76 

1 0,38 0,54 

2 0,27 0,38 

 

Uitgaande van een gemiddelde doorlatendheid van de topzandlaag van 1 m/dag en een 

effectieve neerslag van 1 mm/dag bedraagt de berekende opbolling ca. 0,38 m. Uitgaande 

van een minimale ontwateringsdiepte ter plaatse van de woning van 0,2 m dient de 

zandlaag onder woning minimaal 0,6 m te bedragen. Aangezien tijdens het 

bodemonderzoek zowel in de voor- als in de achtertuin in geen enkele raai een dergelijke 

zandlaag met een dikte van 0,6 m is aangetroffen, dient in beide wijken tevens in een drain 

aan de voorzijde van de woning te worden voorzien.  

 

Het wordt niet uitgesloten dat een zandlaag met een dergelijke dikte elders in de wijken wel 

wordt aangetroffen. Dit kan in het veld worden geverifieerd.  

 

Wanneer aan de voorzijde van de woning enkel slecht doorlatende klei wordt aangetroffen 

zal geïnfiltreerde neerslag in de voortuin niet of zeer beperkt tot afstroming komen richting 

de woning. Hier kan worden overwogen de drain aan de voorzijde niet toe te passen en 

enkel te volstaan met een lijngoot langs de betonplaat.  
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6.2. Oplossingsrichtingen 
Op basis van bovenstaande analyse worden de volgende maatregelen voorzien: 

1. Het aanbrengen van drainage langs voor- en achtergevels van de woningen (mogelijk 

in combinatie met een lijngoot langs de betonplaat aan de voorzijde van de woning); 

2. Het aanbrengen van drainage langs de achtergevel van de woningen in combinatie met 

een lijngoot langs de voorgevel van de woningen; 

3. Voorgesteld wordt in de groenstroken een structuurverbetering van de toplaag in 

combinatie met drainage toe te passen. 

Deze oplossingsrichtingen worden hierna kort beschreven. Opgemerkt wordt dat ook ter 

plaatse van de wegen de ontwatering onvoldoende is. Aangezien ter plaatse van de wegen 

geen maatregelen kunnen worden getroffen(aangezien deze net gereconstrueerd zijn) zal 

hier verder niet op worden ingegaan. 

 
1a. Aanleg van drainage langs de voor- en achtergevels 

Op basis van het onderzoek wordt verwacht dat in het overgrote deel van de tuinen een 

topzandlaag wordt aangetroffen die minder dan 0,6 m dik is. Hierdoor zal zowel aan de 

voorzijde als aan de achterzijde een drain noodzakelijk zijn.  

 

Door het nabij de buitengevel aanbrengen van een drain wordt water afkomstig van 

slagregens tegen de buitengevel afgevangen en wordt het door de toplaag van tuinen 

toestromend grondwater gedraineerd en afgevoerd. Afstroming van geïnfiltreerde neerslag 

richting de zandlaag onder de woningen wordt hiermee voorkomen.  

 

De drainage dient zo dicht mogelijk langs de gevel te worden aangebracht. In beide wijken 

zijn aan de achterzijde van de woningen schuurtjes aangebouwd. Bij voorkeur wordt de 

drainage zo veel mogelijk met het verloop van de gevel (betonplaat) mee gelegd.  

Een schematische weergave van deze oplossingsmaatregel is weergegeven in figuur 2.  

 

1b. Drainage in combinatie met lijngoot 

Om de afstroming van slagregens tegen de gevel richting de voortuin te beperken kan in 

combinatie met drainage aan de voorzijde langs de voorzijde van de betonplaat tevens een 

lijngoot worden aangebracht. Hierdoor neemt de door het drainagesysteem te verwerken 

hoeveelheid water af. De lijngoten dienen direct tegen de betonplaat aan de voorzijde te 

worden aangebracht. Een schematische weergave is weergegeven in figuur 3. 
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 Figuur 2: effecten aanleg drainage nabij de voor- en achtergevel 

Achtertuin Woning Straat Voortuin 

Betonplaat 

 
Figuur 3: effecten aanleg drainage nabij de voor- en achtergevel in combinatie met lijngoot 

Achtertuin Woning Voortuin Straat 

Betonplaat Betonplaat 

Betonplaat
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2. Aanleg van drainage langs achtergevel in combinatie met lijngoot aan voorzijde 

Wanneer in de voortuinen enkel klei wordt aangetroffen en de topzandlaag ontbreekt kan 

worden overwogen hier alleen te voorzien in een lijngoot direct langs de betonplaat. 

Wanneer onder de lijngoot een ‘waterdichte’ fundering wordt aangebracht zal geïnfiltreerde 

neerslag niet tot nauwelijks richting de zandlaag onder de woningen tot afstroming komen. 

Voorgesteld wordt deze optie alleen uit te voeren wanneer de zandlaag in de tuinen over 

de gehele lengte van het woonblok ontbreekt. Een schematische weergave van deze 

oplossingsmaatregel is weergegeven in figuur 4. 

 

Wanneer alle voortuinen van een woonblok worden verhard kan tevens worden overwogen 

de drain aan de voorzijde achterwege te laten en alleen in een lijngoot te voorzien. 
 

Figuur 4: effecten aanleg drainage nabij de achtergevel in combinatie met lijngoot 

 

 

3. Groenstroken 

De drainage in de achtertuinen zal ook een drainerend effect hebben op de groenstroken 

tussen de woonblokken. Naar verwachting is het drainerend effect onvoldoende groot om 

aan de in paragraaf 5.1 gestelde ontwateringscriteria te voldoen. In tabel 4 is voor 

Betonplaat

Achtertuin Woning Voortuin Straat 

Betonplaat Betonplaat 
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verschillende drainafstanden de opbolling berekend, uitgaande van de volgende 

randvoorwaarden:  

• De minimale ontwateringsdiepte ter plaatse van groenstroken bedraagt 0,5 m; 

• De diepte van ontwateringsmiddelen wordt aangenomen op ca. MV -0,7 à -0,8 m; 

• Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de huidige toplaag in de groenstroken  

wordt doorgewerkt met zand. De verticale doorlatendheid (k-waarde) van de toplaag 

bedraagt na doorwerking ca. 0,1 à 0,5 m/dag. Hieronder bevindt zich een slecht 

doorlatende klei- en veenlaag; 

• Er vindt geen kwel plaats vanuit het dieper gelegen eerste watervoerende pakket; 

• De gemiddelde neerslag bedraagt 5 mm/dag. 
 
Tabel 4: Opbollingen in meters bij een gemiddelde neerslag 

Berekende opbolling in m 
k-waarde (m/dag) 

L = 2 m L = 3 m L = 5 m L = 10 m 

0,1 0,23 0,34 0,57 1,15 

0,5 0,10 0,15 0,25 0,50 

 

Uitgaande van een doorlatendheid van de toplaag van de groenstroken van 0,5 m/dag en 

een gemiddelde neerslag van 5 mm/dag wordt een opbolling van 0,25 m berekend bij een 

drainafstand van ca. 5 m. 

 

In Vogeldorp bedraagt de gemiddelde afstand tussen de drains in de achtertuinen ca. 5 m 

en in Disteldorp bedraagt dit ca. 8 à 10 m. De drainerende werking van de drainage in de 

achtertuinen is daarmee naar verwachting lokaal onvoldoende groot om in de groenstroken 

een voldoende ontwatering te creëren. Voorgesteld om lokaal in de groenstroken in 

aanvullende drainage te voorzien. 

 

Structuurverbetering toplaag groenstroken 

Om geïnfiltreerd regenwater snel af te voeren naar aan te brengen ontwateringsmiddelen 

dient in een beter doorlatende toplaag te voorzien. Dit kan door het verschralen van de 

huidige toplaag (opbrengen en doorwerken met zand). Hierdoor zal het bergend vermogen 

van de toplaag vergroot worden en zal de toestroming naar de nog aan te brengen 

ontwateringsmiddelen worden bevorderd. Tevens wordt de kans op dichtslaan van de 

toplaag geringer en kan plasvorming goeddeels worden voorkomen. 
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7. DRAINAGEPLAN 

 

In dit hoofdstuk wordt een drainageplan uitgewerkt op basis van de beschreven 

bevindingen in de vorige hoofdstukken. 

 

7.1. Uitgangspunten 
Bij het ontwerp van het drainagesysteem zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Bij het ontwerp van het drainagesysteem dient een optimale ontwatering rondom de 

woning te worden verkregen. Drainageleidingen dienen stagnerend regenwater en 

mogelijk door de toplaag horizontaal toestromend grondwater af te vangen; 

• De grondwaterstand dient beheerst te worden op 0,2 m beneden de onderzijde van de 

betonplaat. Aangezien de variatie in het niveau van de betonplaat over de 

projectlocaties niet bekend is, is verificatie van deze niveaus per woonblok noodzakelijk 

om de minimale diepte van de drain ten opzichte van NAP te bepalen; 

• Voor de drains langs de gevels dient te worden uitgegaan van een b.o.b. van ca.       

MV -0,7 à -0,8 m. Bij de drains in groenstroken wordt uitgegaan van ca. MV -0,8 m; 

• Bij de drainage aan de voorzijde is het niveau van de huisaansluitingen van de riolering 

sturend voor de aanleg van de drainage. Deze niveaus zijn bij de opdrachtgever niet 

bekend. Verificatie door middel van proefsleuven is noodzakelijk; 

• Aangezien de straten recent gereconstrueerd zijn, worden deze bij voorkeur zo min 

mogelijk opengebroken; 

• Aangezien enkel stagnerende neerslag dient te worden afgevoerd, is lozing van 

drainagewater op het riool voor de hand liggend. Door de opdrachtgever wordt echter 

aangegeven dat dit niet is toegestaan en op oppervlaktewater dient te worden geloosd. 

Bij de lozing op oppervlaktewater zullen aanvullende afvoerleidingen dienen te worden 

aangebracht die worden aangesloten op de lozingspunten. De straten mogen hierbij zo 

min mogelijk mogen worden opengebroken. De haalbaarheid hiervan is afhankelijk van 

de ligging van kabels, leidingen, uitleggers en de aan te brengen drainage. 

 



 

 
4005-0433-001.R02 Opdr. :  4005-0433-001 
  Blz. : 22 

7.2. Voorstel drainagesysteem 
 

Omschrijving drainagesysteem Disteldorp en Vogeldorp 

Voorgesteld wordt rondom de diverse woonblokken zowel aan de voorzijde als aan de 

achterzijde een ringdrain aan te brengen. Hiermee wordt zowel stagnerende neerslag in 

aanvullingen langs de gevel als grondwater in de omringende toplaag afgevangen. Hierbij 

wordt het volgende drainageplan geadviseerd: 

• In de voortuinen van de bouwblokken dient een drain direct langs de gevel te worden 

aangelegd. De drainsleuf dient wel op voldoende afstand van de betonplaat te worden 

ontgraven in verband met de stabiliteit van deze fundering. Aan de achterzijde van de 

bouwblokken bevinden zich uitbouwtjes en schuurtjes en is drainage direct langs de 

gevel eigenlijk niet mogelijk. Wanneer de achtertuinen volledig verhard zijn zal dit naar 

verwachting minder problemen opleveren. Bij een onverharde achtertuin is drainage 

direct langs de gevel wenselijk. Voorgesteld wordt dit per woonblok nader in kaart te 

brengen; 

• De bovenzijde van de in het kader van dit onderzoek ingemeten betonplaten in 

Disteldorp bevindt zich op ca. NAP +1,0 à +1,4 m. Voorgesteld wordt de drainage hier 

aan te brengen met een b.o.b. op minimaal ca. NAP +0,2 à +0,7 m (ca. MV -0,7 m). 

Verificatie van de overige betonplaten in de woonwijk is echter noodzakelijk; 

• De bovenzijde van de ingemeten betonplaten in Vogeldorp bevindt zich op ca.         

NAP +0,8 à +1,2 m. Voorgesteld wordt de drainage hier aan te brengen met een b.o.b. 

op minimaal ca. NAP +0,1 à +0,5 m (ca. MV -0,7 m). Verificatie van de overige 

betonplaten in deze wijk is ook hier noodzakelijk; 

• Verificatie van het niveau van de huisaansluitingen en uitleggers is noodzakelijk om de 

exacte diepte te bepalen; 

• De aansluiting van de onderlinge ringdrains kan via verzamelputten plaatsvinden. In 

overleg met Alphaplan is, om de weg zo min mogelijk open te breken, gekozen de 

verschillende ringdrains rondom de woonblokken met elkaar te verbinden met een 

dichte leiding onder de weg. Lokaal zal hier in een pompputje moeten worden voorzien 

om lozing op de ‘benedenstroomse’ drain mogelijk te maken. Het systeem loost via 

meerdere lozingspunten (pompput inclusief zuiveringsvoorziening) op 

oppervlaktewater; 
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• Er zal extra aandacht aan de aanwezigheid van tuinafscheidingen en terrassen moeten 

worden besteed. 

Het drainageplan van Disteldorp en Vogeldorp is weergegeven op respectievelijk bijlage 

4005-0433-001-6 en -7. 

 

Aandachtspunten 

• De drains (Ø100/92 mm, zonder omhulling) langs de gevel dienen te worden 

aangebracht in een grindkoffer, waarin rondom de drain tenminste 10 cm grind        

4/16 mm wordt toegepast omhuld met een waterdoorlatend en wortelwerend geotextiel. 

Boven de grindkoffer dient te worden aangevuld met zand; 

• Drains in groenstroken dienen in drainsleuven te worden aangelegd (minimaal 10 cm 

onder en rondom de drain) gevuld met drainzand (RAW 23.16.01), waarbij de sleuf 

wordt aangevuld met goed doorlatend zand tot net onder het maaiveld. De 

sleufbodembreedte bedraagt ca. 0,30 m; 

• Om dichtslibben te beperken dient de drainage bij voorkeur onder een verhang van ca. 

10 cm per 100 m te worden aangebracht richting lozingspunt; 

• Aan de uiteinden van de bouwblokken dienen doorspuit-/ inspectieputten te worden 

aangebracht voorzien van zandvang. Lokaal zal hier in een pompput moeten worden 

voorzien om lozing op de volgende ringdrain mogelijk te maken. Deze zaken dienen in 

het definitieve plan nader te worden uitgewerkt. 

 
7.3. Fasering 
Door de opdrachtgever wordt aangegeven dat de werkzaamheden bij voorkeur gefaseerd 

worden uitgevoerd, waarbij de wijken worden opgedeeld in deelwijken. Bij voorkeur worden 

de woonblokken waar de meeste wateroverlast wordt ervaren het eerst aangepakt. Door de 

opdrachtgever zijn twee tekeningen ter beschikking gesteld waarop de probleemlocaties 

zijn aangegeven, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen ‘rotte vloer’, ‘water in tuin’ en 

‘overig’. Het is niet duidelijk hoe deze gegevens zijn geïnventariseerd. Op basis van deze 

tekeningen kan met betrekking tot een mogelijke fasering het volgende worden opgemerkt: 

 

 

 

 



 

 
4005-0433-001.R02 Opdr. :  4005-0433-001 
  Blz. : 24 

Disteldorp 

• De meeste overlast wordt ten westen van de Distelkruisstraat ervaren. Een probleem 

met de rotte vloeren wordt verdeeld over de verschillende straten van dit deel van de 

locatie aangegeven;  

• De overlast in de groenstroken wordt voornamelijk waargenomen aan weerszijden van 

de Distelachterstraat en de Distelvoorstraat (zuidelijke deel van de straten). 

Op basis van deze gegevens wordt geconcludeerd dat bij een gewenste fasering van de 

werkzaamheden in het westelijke deel van de wijk kan worden begonnen met de 

werkzaamheden. Aangezien het drainagesysteem als één systeem moet worden gezien en 

op verschillende punten met elkaar verbonden wordt, wordt het systeem echter bij voorkeur 

in één fase uitgevoerd. 

 

Vogeldorp 

• De overlast wordt verspreid over de gehele wijk ervaren; 

• De rotte vloeren worden voornamelijk aangetroffen in de Derde en Vierde Vogelstraat. 

In deze wijk is een fasering moeilijk aan te geven, aangezien de overlast zeer verspreid 

over de locatie wordt ervaren. 

 

7.4. Waterbezwaren 
In tabel 5 is een overzicht gegeven van de verwachte waterbezwaren. In het 

onderzoeksgebied is geen sprake van kwel, zodat alleen de neerslag afgevoerd dient te 

worden. Hierbij is uitgegaan van een nuttige neerslag in de wijk van 5 mm/dag/m2. De 

aangegeven hoeveelheden water komen na een periode van neerslag vertraagd tot afvoer.  

 
Tabel 5: overzicht waterbezwaren afgevangen door drainage per wijk 
Straat Waterbezwaar neerslag (m3/d) * 

Disteldorp 125 

Vogeldorp 185 

*  Uitgaande van een neerslag van 5 mm/dag/m2  

 

7.5. Beheer en onderhoud  
De aanleg van het drainagesysteem en de grondwerkzaamheden dienen bij goede 

terreinomstandigheden en bij droog weer te gebeuren. Verdichtingen door 

bouwwerkzaamheden dienen te worden voorkomen, dan wel te worden opgeheven. 
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Tijdens de aanleg moet er op worden gelet dat de juiste materialen worden toegepast 

(controle van de labels van de geleverde materialen en eventueel korrelverdelingen voor 

het toe te passen aanvulmateriaal). Tevens dient te worden opgelet dat de drainage vlak 

en onder beperkt verhang wordt aangelegd. Voorkomen moet worden dat grond zich 

vermengt met het drainage aanvulmateriaal.  

 

Alle putten en leidingen behorende bij het ontwateringssysteem dienen te worden 

ingemeten en aangegeven op een tekening opdat deze later kunnen worden 

teruggevonden in het terrein. De putten dienen bij voorkeur in de verharding door middel 

van een gietijzeren deksel opgenomen te worden. 

 

De werking van het systeem dient na aanleg te worden gecontroleerd (bij voorkeur in de 

periode met hevige neerslag). Dit dient te gebeuren door middel van visuele inspectie van 

de ruimten en de putten, doorspuiten en zo mogelijk doorsteken van de leidingen. Bij twijfel 

of schade dient de leiding te worden gerepareerd of te worden vervangen.  

 

Geadviseerd wordt na de realisatie in het eerste jaar regelmatig controle en onderhoud aan 

de drainage te plegen. Met name door inspoeling van siltdeeltjes kan de capaciteit van de 

drainage sterk afnemen.  

 

Na het eerste jaar kan worden volstaan met: 

• Tenminste halfjaarlijkse controle op werking en mate van vervuiling; 

• Afhankelijk van de mate van vervuiling ca. 1 x per 2 à 3 jaar de drainage doorspuiten; 

• Verzamelputten en inspectie-/ doorspuitputten leegzuigen/ schoonmaken; 

• Indien van toepassing tenminste jaarlijks controle van keerkleppen. 
Bij goed onderhoud zal het systeem 15 tot 20 jaar mee kunnen gaan. 
 

7.6. Lozing en vergunningen 
Door de opdrachtgever wordt aangegeven dat lozing op oppervlaktewater plaats dient te 

vinden. Hierbij zal naar verwachting niet onder vrij verval kunnen worden geloosd en dient 

in een pomp te worden voorzien. Naar verwachting dient tevens in een 

zuiveringsvoorziening te worden voorzien. Deze kunnen net voor de lozingspunten worden 
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aangebracht. Het aantal pompen en zuiveringsvoorzieningen is afhankelijk van het aantal 

lozingspunten.  

 

Wanneer met een pomp wordt geloosd wordt is de voorziening vergunningsplichtig in het 

kader van de Grondwaterwet. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de 

waterbeherende instantie.  

 

Door Waternet is aangegeven (op basis van de resultaten van de grondwateranalyse) dat 

voor de lozing van drainagewater op oppervlaktewater aanvullende maatregelen getroffen 

dienen te worden. Hierbij moet gedacht worden aan een ontijzeringsvoorziening en een 

olieafscheider. Tevens dient er een monitoring van de kwaliteit van het te lozen 

drainagewater plaats te vinden en dient dit te worden gerapporteerd aan Waternet.  

 
7.7. Tot slot 
Indien gewenst kan Fugro de opdrachtgever in een aanvullende fase bijstaan bij het 

uitwerken van het schetsontwerp tot het definitieve drainageplan (locatie verbindingen 

ringdrains incl. pompputten, diepten drainage, locatie lozingspunten) en het opstellen en 

uitwerken van de werktekeningen en opstellen van een inrichtingsbestek voorzien van een 

directiebegroting.  
 

 

 











4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB1

X:
Y:

Uitvoering: 16-03-2006
GWS (cm tov MV): 80

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 1.08

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2
3

4

5

gazon0.00

Zand, matig fijn, zwak humeus, grijs
0.20

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak puinhoudend, beige
0.40

Klei, zwak zandig, zwak siltig, matig roesthoudend, grijs-roodbruin, mv
0.80

Klei, zwak siltig, matig slibhoudend, grijs-donkergrijs, mv

1.20

Klei, matig siltig, sporen schelpen, zwak veenhoudend, sporen hout, grijs, ms/geroerd2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB2

X:
Y:

Uitvoering: 16-03-2006
GWS (cm tov MV): 70

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 1.18

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2

3

4

5

gazon0.00

Zand, matig fijn, sterk humeus, bruin0.40

Klei, matig humeus, bruingrijs, mv
0.60

Zand, matig fijn, sporen veen, grijs1.20

Klei, zwak humeus, zwak veenhoudend, grijsbruin, mv1.70

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, grijs2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB3

X:
Y:

Uitvoering: 16-03-2006
GWS (cm tov MV): 60

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 1.12

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1

2

3
4

5

gazon0.00

Klei, sterk humeus, bruin, mv
0.20

Klei, zwak zandig, sporen roest, grijs, mv0.80

Zand, matig grof, matig roesthoudend, zwak schelphoudend, grijs-roodbruin
1.00

Klei, matig slibhoudend, donkergrijs

1.20

Zand, uiterst fijn, matig siltig, sporen veen, grijs2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB4

X:
Y:

Uitvoering: 16-03-2006
GWS (cm tov MV): 70

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 1.06

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2

3

4

5

tuin0.00

Zand, matig grof, beige0.30

Klei, matig humeus, bruingrijs, mv
0.50

Klei, zwak siltig, zwak roesthoudend, grijs, mv
1.00

Klei, zwak slibhoudend, grijs-donkergrijs, ms
1.40

Zand, uiterst fijn, matig siltig, grijs2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB5

X:
Y:

Uitvoering: 16-03-2006
GWS (cm tov MV): 140

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 0.99

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2
3

4

5

gazon0.00

Klei, zwak zandig, sterk humeus, bruin, mv
0.20

Klei, matig zandig, grijs, mv/geroerd
0.40

Klei, zwak siltig, zwak schelphoudend, zwak roesthoudend, grijsbruin, mv
0.80

Klei, zwak siltig, matig slibhoudend, grijs-donkergrijs, ms1.60

Zand, uiterst fijn, zwak kleiïg, matig siltig, zwak veenhoudend, grijs2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB6

X:
Y:

Uitvoering: 16-03-2006
GWS (cm tov MV): 100

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 0.76

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2
3

4

gazon0.00

Klei, sterk humeus, zwak puinhoudend, bruin, mv0.40

Klei, zwak siltig, matig zandig, matig humeus, grijsbruin, ms
0.60

Klei, sterk siltig, grijs, ms
0.80

Klei, matig slibhoudend, grijs-donkergrijs, mv
2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB7

X:
Y:

Uitvoering: 16-03-2006
GWS (cm tov MV): 60

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 0.93

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2

3

4

gazon0.00

Klei, matig humeus, zwak zandig, zwak puinhoudend, bruin, mv0.40

Klei, matig siltig, grijs, mv
0.60

Klei, zwak siltig, zwak zandig, sporen veen, grijs, ms
1.60

Klei, sterk siltig, grijs, ms2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB8

X:
Y:

Uitvoering: 16-03-2006
GWS (cm tov MV):

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 1.06

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2

3

4

gazon0.00

Klei, sterk humeus, sporen puin, bruin, mv0.30

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, grijs, mv
0.60

Klei, zwak humeus, sterk slibhoudend, grijs-donkergrijs, ms
1.70

Klei, matig siltig, zwak veenhoudend, grijs, ms2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB9

X:
Y:

Uitvoering: 16-03-2006
GWS (cm tov MV): 160

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 0.87

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2

3

4
5

gazon0.00

Klei, sterk humeus, zwak puinhoudend, bruin, mv0.30

Zand, matig siltig, zwak zandig, zwak roesthoudend, zwak puinhoudend, grijsbruin
0.60

Klei, matig slibhoudend, grijs-donkergrijs, ms
1.50

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, grijs
1.60

Klei, matig slibhoudend, grijs-donkergrijs, ms
2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB10

X:
Y:

Uitvoering: 16-03-2006
GWS (cm tov MV): 40

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 0.54

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2

3

4

5

gazon0.00

Klei, sterk humeus, bruin, mv0.30

Zand, matig grof, beige
0.50

Klei, zwak siltig, grijs, mv
1.00

Klei, zwak siltig, matig slibhoudend, grijs-donkergrijs, ms
1.50

Klei, zwak siltig, grijs, ms2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB11

X:
Y:

Uitvoering: 16-03-2006
GWS (cm tov MV): 90

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 1.05MV (m tov NAP): 1.15

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1

2

3

4

5

gazon0.00

Zand, matig grof, beige
0.20

Klei, matig humeus, zwak schelphoudend, zwak puinhoudend, bruin, mv0.80

Klei, matig slibhoudend, grijs-donkergrijs, mv1.30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak kleiïg, grijs1.70

Klei, zwak siltig, zwak veenhoudend, zwak houthoudend, grijs, mv2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB12

X:
Y:

Uitvoering: 17-03-2006
GWS (cm tov MV): 130

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 1.01MV (m tov NAP): 1.11

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2

3

4

5

6

tegel0.00

Zand, matig grof, beige
0.10

Klei, sterk humeus, matig puinhoudend, donkergrijs, mv
0.40

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, beige, ms
0.90

Klei, zwak siltig, zwak slibhoudend, grijs, mv

1.20

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak slibhoudend, grijs, sliblaagjes
1.80

Veen, bruin, mv

2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB13

X:
Y:

Uitvoering: 12-04-2006
GWS (cm tov MV): 20

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 1.08

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

3.00

1
2
3
4
5

6

7

8

klinker0.00

Zand, matig fijn, grijs
0.20

Zand, matig fijn, uiterst puinhoudend, roodbruin
0.40

Zand, matig fijn, grijs

0.70

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, grijs

0.90

Klei, grijs, mv

1.30

Klei, matig zandig, matig siltig, grijs, ms

1.70

Klei, matig siltig, zwak veenhoudend, grijs, zs/veenlaagjes

2.40

Klei, matig siltig, grijs, us
3.20



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB14

X:
Y:

Uitvoering: 17-03-2006
GWS (cm tov MV): 60

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 1.09MV (m tov NAP): 1.19

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1

2

3
4

5

tegel0.00

Klei, matig humeus0.30

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, beige, ms0.90

Klei, zwak siltig, zwak slibhoudend, grijs, ms1.20

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, grijs
1.30

Klei, zwak siltig, matig slibhoudend, zwak veenhoudend, grijs-donkergrijs, ms2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB15

X:
Y:

Uitvoering: 16-03-2006
GWS (cm tov MV): 100

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 1.09MV (m tov NAP): 1.19

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1

2
3
4

5

gazon0.00

Klei, sterk humeus, zwak schelphoudend, bruin, mv
0.50

Klei, zwak siltig, matig roesthoudend, beige-roodbruin, ms0.80

Klei, zwak siltig, grijs, mv
1.00

Zand, uiterst fijn, matig siltig, grijs

1.10

Klei, matig siltig, matig slibhoudend, grijs-donkergrijs, ms
2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB16

X:
Y:

Uitvoering: 17-03-2006
GWS (cm tov MV): 50

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 0.72MV (m tov NAP): 0.82

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1

2

3

4

gazon0.00

Klei, sterk humeus, bruin, mv
0.20

Klei, zwak zandig, matig siltig, zwak roesthoudend, beige, mv0.80

Klei, zwak siltig, matig slibhoudend, grijs-donkergrijs, ms
1.40

Klei, sterk siltig, grijs, zs
2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB17

X:
Y:

Uitvoering: 17-03-2006
GWS (cm tov MV): 60

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 0.90MV (m tov NAP): 0.85

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2

3

4

5

tuin0.00

Zand, matig fijn, matig humeus, bruingrijs0.40

Zand, matig grof, matig kleiïg, grijs
0.60

Klei, matig siltig, matig slibhoudend, grijs-donkergrijs, mv1.10

Klei, matig siltig, zwak slibhoudend, zwak veenhoudend, grijs, ms1.60

Klei, matig siltig, grijs, ms2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB18

X:
Y:

Uitvoering: 13-04-2006
GWS (cm tov MV): 50

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 0.76

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

3.00

1
2

3

4

5

klinker0.00

Zand, matig fijn, volledig sintels, bruin0.30

Zand, matig fijn, grijs
0.50

Klei, matig zandig, grijs, mv1.30

Klei, zwak veenhoudend, grijs, mv1.70

Klei, matig siltig, grijs, zs

3.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB19

X:
Y:

Uitvoering: 20-03-2006
GWS (cm tov MV):

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 0.81MV (m tov NAP): 0.91

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2
3

4

5

6

klinker0.00

Zand, matig grof, beige
0.20

Zand, matig grof, uiterst repachoudend, roodgrijs
0.40

Zand, matig grof, beige

0.60

Klei, sterk siltig, grijs, mv

1.20

Klei, zwak siltig, sterk slibhoudend, grijs-donkergrijs, mv

1.60

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, grijs

2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB20

X:
Y:

Uitvoering: 17-03-2006
GWS (cm tov MV): 100

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 0.85MV (m tov NAP): 0.95

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2
3

4

5

klinker0.00

Zand, matig grof, beige0.30

Klei, matig siltig, grijs, ms
0.60

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, grijsbruin-roodbruin, ms
0.90

Klei, zwak siltig, matig slibhoudend, grijs-donkergrijs, mv
1.50

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, grijs2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB21

X:
Y:

Uitvoering: 17-03-2006
GWS (cm tov MV): 40

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 0.68MV (m tov NAP): 0.78

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1

2

3

gazon0.00

Zand, matig fijn, matig humeus, grijsbruin0.30

Klei, zwak siltig, zwak slibhoudend, grijs-donkergrijs, ms
1.20

Klei, zwak siltig, grijs, ms
2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB22

X:
Y:

Uitvoering: 17-03-2006
GWS (cm tov MV): 90

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 0.78MV (m tov NAP): 0.88

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2
3
4
5

6

klinker0.00

Zand, matig grof, zwak kleiïg, grijsbruin
0.20

Klei, zwak zandig, grijsbruin, mv
0.40

Zand, matig grof, zwak grindig, beige

0.60

Klei, zwak siltig, zwak slibhoudend, grijs, ms

1.00

Klei, sterk siltig, grijs, ms

1.20

Klei, zwak siltig, grijs, ms

2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB23

X:
Y:

Uitvoering: 12-04-2006
GWS (cm tov MV): 50

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 0.84

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

3.00

1

2

3

4

5

6

klinker0.00

Zand, matig fijn, grijs
0.20

Zand, matig fijn, uiterst sintelhoudend, grijs0.70

Klei, grijs, mv

1.90

Klei, matig siltig, grijs, ms2.10

Klei, grijs, ms2.70

Klei, zwak slibhoudend, grijs, zs3.20



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB24

X:
Y:

Uitvoering: 17-03-2006
GWS (cm tov MV): 90

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 0.83MV (m tov NAP): 0.93

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1

2
3
4

5

gazon0.00

Zand, matig grof, zwak kleiïg, matig humeus, matig puinhoudend, bruingrijs0.40

Klei, zwak humeus, zwak zandig, zwak puinhoudend, grijsbruin, ms0.70

Klei, zwak siltig, zwak slibhoudend, zwak schelphoudend, grijs-donkergrijs
0.90

Klei, sterk siltig, grijs, zs

1.20

Klei, matig siltig, zwak slibhoudend, zwak veenhoudend, grijs, ms2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB25

X:
Y:

Uitvoering: 20-03-2006
GWS (cm tov MV): 160

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 0.91MV (m tov NAP): 1.01

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2
3
4
5

6

tegel0.00

Zand, matig grof, zwak humeus, grijs
0.20

Klei, zwak humeus, grijsbruin, mv
0.40

Klei, matig humeus, bruingrijs

0.60

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak roesthoudend, grijs, mv

1.00

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak schelphoudend, grijs

1.10

Klei, sterk siltig, grijs, ms

2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB26

X:
Y:

Uitvoering: 20-03-2006
GWS (cm tov MV):

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 0.80MV (m tov NAP): 0.9

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1
2
3

4

5

0.00

Zand, matig fijn, sterk humeus, bruin
0.20

Zand, matig grof, matig roesthoudend, grijsrood
0.40

Klei, zwak siltig, grijs, mv
0.80

Klei, zwak siltig, matig slibhoudend, grijs-donkergrijs, mv

1.20

Klei, zwak siltig, grijs, ms2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB27

X:
Y:

Uitvoering: 20-03-2006
GWS (cm tov MV): 60

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 0.71MV (m tov NAP): 0.81

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1

2

3

4

gazon0.00

Klei, sterk humeus, bruingrijs, mv
0.50

Klei, matig siltig, grijs, gv
1.00

Klei, sterk siltig, zwak slibhoudend, grijs-donkergrijs, ms1.30

Klei, sterk siltig, grijs, zs
2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB28

X:
Y:

Uitvoering: 12-04-2006
GWS (cm tov MV): 130

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP):MV (m tov NAP): 0.86

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

3.00

1
2

3

4

5

6

7

klinker0.00

Zand, matig fijn, grijs
0.20

Zand, matig fijn, uiterst sintelhoudend, grijs
0.40

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, grijs1.10

Klei, sterk siltig, matig slibhoudend, grijs-donkergrijs, mv
1.30

Klei, sterk siltig, matig zandig, grijs, zs
2.40

Klei, matig siltig, zwak slibhoudend, grijs, ms2.70

Klei, sterk siltig, grijs, mv3.10



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB29

X:
Y:

Uitvoering: 20-03-2006
GWS (cm tov MV):

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 0.81MV (m tov NAP): 0.91

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1

2

3

4

0.00

Klei, sterk humeus, donkergrijs, mv0.30

Klei, matig siltig, grijs, mv0.70

Klei, matig siltig, grijs, ms
1.40

Klei, sterk siltig, grijs, zs
2.00



4005-0433-001
VOGELDORP EN DISTELDORP TE AMSTERDAM-NOORD

Boormeester: rdh
BORING VOLGENS NEN 5119

Boring:HB30

X:
Y:

Uitvoering: 20-03-2006
GWS (cm tov MV): 60

GHG (cm tov MV):
GLG (cm tov MV):

Bk PB (m tov NAP): 0.75MV (m tov NAP): 0.85

Diepte (m tov MV)  Monsternr.            Bodembeschrijving volgens NEN 5104

0.00

1.00

2.00

1

2

3
4

5

gazon0.00

Zand, matig grof, matig humeus, matig puinhoudend, grijsbruin0.30

Zand, matig grof, zwak puinhoudend, grijs, piepschuim0.70

Klei, zwak siltig, zwak slibhoudend, grijs-donkergrijs, ms
1.00

Klei, matig siltig, zwak schelphoudend, grijs, ms

1.20

Klei, sterk siltig, grijs, zs2.00



                                                                            
DWARSPROFIELEN  Opdracht:      4005-0433-001 
Drainageplan Vogel- en Disteldorp te Amsterdam  Bijlage    :        2 
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DWARSPROFIELEN 

 
 

 
          











TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK PEILBUIZEN
Opdracht : 4005-0433-001

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK VOGELDORP TE AMSTERDAM Bijlage : 3.1

Grondwaterstanden peilbuizen
Vogeldorp te Amsterdam
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TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK PEILBUIZEN
Opdracht : 4005-0433-001

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK DISTELDORP TE AMSTERDAM Bijlage : 3.2

Grondwaterstanden peilbuizen
Disteldorp te Amsterdam
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Dwarsdoorsnede Derde Vogelstraat d.d 30 mei 2006 Opdr.: 4005-0133-001
Bijlage: 4.1

Vogeldorp en Disteldorp te Amsterdam-Noord

Raai Derde Vogelstraat 19/22

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Afstand (m)

H
oo

gt
e 

in
 M

 t.
o.

v.
 N

A
P

Maaiveld
Grondwater

19 22weg tuintuin tuintuin

HB27 HB28 HB29 HB30



Dwarsdoorsnede Tweede Vogelstraat d.d 30 mei 2006 Opdr.: 4005-0133-001
Bijlage: 4.2

Vogeldorp en Disteldorp te Amsterdam-Noord

Raai Tweede Vogelstraat 12/13
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Dwarsdoorsnede Distelachterstraat d.d 30 mei 2006 Opdr.: 4005-0133-001
Bijlage: 4.2

Vogeldorp en Disteldorp te Amsterdam-Noord

Raai DistelAchterstraat 15/16
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Dwarsdoorsnede Distelvoorstraat d.d 30 mei 2006 Opdr.: 4005-0133-001
Bijlage: 4.4

Vogeldorp en Disteldorp te Amsterdam-Noord

Raai Distelvoorstraat 5/6
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RESULTATEN LABORATORUIMONDERZOEK  Opdracht:      4005-0433-001 
Drainageplan Vogel- en Disteldorp te Amsterdam  Bijlage    :        5 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5:  
RESULTATEN LABORATORIUMONDERZOEK 

 
 

 
          



ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 ∙ 3194 AG Hoogvliet

Tel:  (010) 231 47 00 ∙ Fax: (010) 4163034

www.alcontrol.nl

      Fugro Ing. bureau BV
      dhr. J. Tel
      Postbus 63
      2260 AB LEIDSCHENDAM

      Hoogvliet,30-05-2006

      Geachte dhr. J. Tel,

      Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden
      monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving.
      Deze resultaten hebben betrekking op    :

      Uw projektnaam              : Vogeldorp en Disteldorp te Amsterdan Noord (4005-0433-001)
      Uw projektnummer            : 4005-0433

      ALcontrol rapportnummer     : 0620402

      Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 4 resultaatbijlagen en eventuele informatieve
      bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden,
      aangeleverde verpakkingen, monsternamedatum, oliechromatogrammen en mogelijke geconstateerde afwijkingen.
      Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport.
      Uitgebreide informatie over de toegepaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids,
      uitgave 2004.
      Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u
      contact op te nemen met de afdeling Customer Services.
      Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

      Hoogvliet,

      Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij
      Hoogachtend,

      drs. M.G.M. Groenewegen
      Business Manager Milieu

      voor deze:
      ALcontrol

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM

INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

http://www.alcontrol.nl
http://www.alcontrol.nl
http://www.rva.nl


ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 ∙ 3194 AG Hoogvliet

Tel:  (010) 231 47 00 ∙ Fax: (010) 4163034

www.alcontrol.nl

Fugro Ing. bureau BV                                                                Bijlage 1 van 4
dhr. J. Tel

Projektnaam     : Vogeldorp en Disteldorp te Amsterdan Noord (4005-0433-001)       Rapportnummer   : 0620402
Projektnummer   : 4005-0433                                                        Rapportagedatum : 30-05-2006
Datum opdracht  : 18-05-2006
Startdatum      : 18-05-2006

Analyse                    Eenheid         X01          X02

METALEN
arseen                        ug/l          30           15
cadmium                       ug/l         3.5           <1
chroom                        ug/l          35          <10
koper                         ug/l          12           12
kwik                          ug/l        0.36          1.8
lood                          ug/l         420          130
nikkel                        ug/l          47           11
ijzer Totaal                  ug/l      170000        12000
zink                          ug/l        1000          180

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium                     mgN/l          25          7.3

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                       ug/l        <0.2         <0.2
tolueen                       ug/l        0.75         <0.2
ethylbenzeen                  ug/l        0.68         <0.2
xylenen                       ug/l         3.7         <0.5
Totaal BTEX                   ug/l         5.2           <1
naftaleen                     ug/l        0.85         <0.2

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,2-dichloorethaan            ug/l        <0.1         <0.1
cis 1,2-dichlooretheen        ug/l        <0.1 #       <0.1
tetrachlooretheen             ug/l        <0.1         <0.1
tetrachloormethaan            ug/l        <0.1         <0.1
1,1,1-trichloorethaan         ug/l        <0.1         <0.1
1,1,2-trichloorethaan         ug/l        <0.1         <0.1
trichlooretheen               ug/l        <0.1         <0.1
chloroform                    ug/l        <0.1         <0.1

CHLOORBENZENEN
monochloorbenzeen             ug/l        <0.2         <0.2
dichloorbenzenen              ug/l        <0.2         <0.2

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12             ug/l         <10          310
fractie C12 - C22             ug/l          30          140
fractie C22 - C30             ug/l          40          140
fractie C30 - C40             ug/l          65           80
totaal olie C10-C40           ug/l         140          670

Kode   Monstersoort      Monsterspecificatie

X01    afvalwater        HB23 monstername d.d. 17-05-2006 GWS = 0,38 m-bkpb, pH = 8,0 [-]
                         Temperatuur = 15,0 graden Celsius EC = 3,66 mS/cm, Zuurstof = 2,15 mg/l
X02    afvalwater        HB13 monstername d.d. 17-05-2006 GWS = 0,63 m-bkpb, pH = 7,7 [-]
                         Temperatuur = 16,8 graden Celsius EC = 3,18 mS/cm, Zuurstof = 1,8 mg/l
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Analyse                    Eenheid         X01          X02

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride                      mg/l         800 #        120 #
CZV                           mg/l        4030          410
onopgel.best./zwev.stof       mg/l       82000         4400
monstervolume tbv analyse       ml          50          150

Kode   Monstersoort      Monsterspecificatie

X01    afvalwater        HB23 monstername d.d. 17-05-2006 GWS = 0,38 m-bkpb, pH = 8,0 [-]
                         Temperatuur = 15,0 graden Celsius EC = 3,66 mS/cm, Zuurstof = 2,15 mg/l
X02    afvalwater        HB13 monstername d.d. 17-05-2006 GWS = 0,63 m-bkpb, pH = 7,7 [-]
                         Temperatuur = 16,8 graden Celsius EC = 3,18 mS/cm, Zuurstof = 1,8 mg/l
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# Opmerkingen

Monster X001             HB23

chloride                 Uitgevoerd met segmented flow-analyse i.p.v. ionchromatografie
cis 1,2-dichlooretheen   Rapportagegrens is verhoogd i.v.m. een storende component.
Monster X002             HB13

chloride                 Uitgevoerd met segmented flow-analyse i.p.v. ionchromatografie
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Analyse                        Monstersoort        Relatie tot norm

arseen                     afvalwater          Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6426,
                                               NVN 7322 en ISO 11885)
cadmium                    afvalwater          Idem
chroom                     afvalwater          Idem
koper                      afvalwater          Idem
kwik                       afvalwater          Eigen methode
lood                       afvalwater          Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6426,
                                               NVN 7322 en ISO 11885)
nikkel                     afvalwater          Idem
ijzer Totaal               afvalwater          Idem
zink                       afvalwater          Idem
ammonium                   afvalwater          Conform NEN-EN-ISO 11732
benzeen                    afvalwater          Eigen methode, analyse met P&T- GCMS.
tolueen                    afvalwater          Idem
ethylbenzeen               afvalwater          Idem
xylenen                    afvalwater          Idem
naftaleen                  afvalwater          Idem
1,2-dichloorethaan         afvalwater          Idem
cis 1,2-dichlooretheen     afvalwater          Idem
tetrachlooretheen          afvalwater          Idem
tetrachloormethaan         afvalwater          Idem
1,1,1-trichloorethaan      afvalwater          Idem
1,1,2-trichloorethaan      afvalwater          Idem
trichlooretheen            afvalwater          Idem
chloroform                 afvalwater          Idem
monochloorbenzeen          afvalwater          Idem
dichloorbenzenen           afvalwater          Idem
chloride                   afvalwater          Conform NEN-EN-ISO 10304-1 en/of -2, Ionchromatografie
CZV                        afvalwater          Conform NEN 6633 oktober 1998
onopgel.best./zwev.stof    afvalwater          Conform NEN 6621
Minerale olie GC (C10-C40  afvalwater          Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
onopgel.best./zwev.stof    afvalwater          Conform NEN 6621

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning.

Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

X01   b0611922   17-05-06    18-05-06    ALC204
      f5430287   17-05-06    18-05-06    ALC227
      f5430301   17-05-06    18-05-06    ALC227
      g5250638   17-05-06    18-05-06    ALC236
      g5250639   17-05-06    18-05-06    ALC236
      h7166175   17-05-06    18-05-06    ALC281
      s0421970   17-05-06    18-05-06    ALC237
      t0018499   17-05-06    18-05-06    ALC244
X02   b0611919   17-05-06    18-05-06    ALC204
      f5430299   17-05-06    18-05-06    ALC227
      f5430302   17-05-06    18-05-06    ALC227
      g5250629   17-05-06    18-05-06    ALC236
      g5250637   17-05-06    18-05-06    ALC236
      h7166163   17-05-06    18-05-06    ALC281
      s0421971   17-05-06    18-05-06    ALC237
      t0018493   17-05-06    18-05-06    ALC244
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