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Onderzoek Eilanden 
van Hain
Veldwerk uitgevoerd ten behoeve 
van
q Opbouw ondergrond
q Bepalen hoeveel zandophoging
q Inzicht in grondwaterstanden

Type veldwerk
q Boringen (welke grondlagen?)
q Sonderingen (wat is 

draagkracht grond?)
q Peilbuizen (grondwaterstand?)



Zandophoging  
Eilanden van Hain
Waarom ophogen?

q Samendrukbare lagen
(veen en klei) veroorzaken
verzakkingen (zettingen)

q Voorbelasten met zand is 
noodzakelijk om grote
verzakkingen te voorkomen 
(water uit veen halen)



Zandophoging  
Eilanden van Hain

Eisen in tender (gemeente)
Ophoging is afhankelijk van
q Ontwateringsnorm 0,7m bij wegen 
q Geen drainage op eilanden
q Maximaal toegestane verzakking 

(zetting) 10 cm in 30 jaar
q Oppervlakkige afvoer regenwater en  

doorvaarthoogtes bruggen bepalen 
uiteindelijke hoogten in plan



Zandophoging  
Eilanden van Hain

Zandophoging 2 manieren:
q Normale ophoging, duur ca. 2 jaar
q Versnelde ophoging met verticale drainage, 

duur ca. 1 jaar (minder hoog) ondergrond 
sneller stabiel  

q Slibkuil ca. 3,5 m
q Provily-Noord ca.  4 m
q Provily-Zuid ca. 4,5 m
Nog nadere berekeningen uitvoeren op basis 
van definitieve hoogten 



Zandophoging  
Eilanden van Hain

Risicobeheersing
Voorkomen van opdruk van grond   
q Gefaseerd ophogen (max. lagen 

van 50 cm)
q Toepassen verticale drainage
q Meting verticale verplaatsing
q Meting horizontale verplaatsing
q Conclusie: meting bepaalt 

snelheid van ophogen



Zandophoging  
Eilanden van Hain

Risicobeheersing door meten   
q Bouwkundige vooropname/eindopname 

woningen in aanliggende woonstraten
q Nulmeting
q Zakbakens voor meten van verticale 

verplaatsing (verzakking/zetting) in de tijd 
q Hellingmeetbuizen en meetstickers

voor horizontale verplaatsing
q Trillingsmeters waar noodzakelijk
q Monitoringsplan voor aannemer met 

vastlegging herhalingsmetingen



Vragen 
Zandophoging ?



Waterhuishouding Eilanden van 
Hain – hoe is het nu?

Bemalen sloot

Bemalen sloot

-1,65

-2,25

-1,25

-1,25



Waterhuishouding 
Eilanden van Hain
Onderzoeksvragen grondwatermodel

q Welke effecten hebben de plannen op 
de woningen en omgeving?

q Wat is nodig om het grondwater af te 
voeren? -1,25

-1,25



Waterhuishouding 
Eilanden van Hain

q Grondwatermodel laat effecten 
van wijzigingen op 
watersysteem zien

Grondwatermodel is gebaseerd op 
uitgevoerd veldwerk: 
q Boringen (welke grondlagen?)
q Sonderingen (wat is 

draagkracht grond?)
q Peilbuizen (grondwaterstand?)



Waterhuishouding 
Eilanden van Hain

Uitkomst grondwateronderzoek

Wat is het plan tegen 
grondwateroverlast?
q Drainage (riool) langs                        

Marslaan en Sporting
q Drainage (riool) ten oosten

van Slibkuil
q Verlaging slootpeil                         

Militaireweg met  20 cm
(aanpassen beschoeiing
noodzakelijk)

droger

droger



Waterhuishouding 
Eilanden van Hain

q Drainage (riool) is een “lek 
regenwaterstelsel” voor 
drainage en transport van 
regenwater

q Buis is omhuld met geotextiel
en  wordt omhuld met 
drainzand (goed 
waterdoorlatend zand)

q Onderhoud via inspectieputten

DT-riool
(Drainagetransportriool)



Waterhuishouding 
Eilanden van Hain

Maatregelen tegen grondwateroverlast 
i.v.m. vervallen sloot Marslaan en 
hoogteverschil plangebied en Sporting
q Drainage(riool) langs                         

Marslaan en Sporting
q Nieuwe pomp

Rood = Droger 5 tot 20 cm

Natter 5 tot 20 cm



Waterhuishouding 
Eilanden van Hain
Afwegingen alternatieven 

q Kleibekleding nieuwe watergang (bijv. aan 
zijde Militaireweg) 

q Damwand zijde nieuwe watergang 
Resultaat: wel weerstand tegen 
grondwaterstroming maar op langere termijn 
niet gewenste effect

q Drain (riolering voor afvangen grondwater) 
– voorstel bij Slibkuil, minder goed 
bereikbaar voor onderhoud bij Militaireweg

q Waterstandsverlaging – voorstel sloot 
Militaireweg



Waterhuishouding 
Eilanden van Hain

Uitkomst grondwateronderzoek

Wat is het plan tegen 
grondwateroverlast?
q Drainage (riool) langs                        

Marslaan en Sporting
q Drainage (riool) ten oosten

van  Slibkuil
q Verlaging slootpeil                         

Militaireweg met  20 cm
(aanpassen beschoeiing
noodzakelijk)

droger

droger



Waterhuishouding 
Eilanden van Hain

Risico’s beheersen 

Voorkomen van te grote 
grondwaterstijgingen of -dalingen 
q Monitoring grondwaterstanden via 

peilbuizen (o.a. tuinen Militaireweg) 
q Regulering waterpeil in sloot bij 

geconstateerde afwijkingen door 
stuw met regelbaar peil 

q Voldoende pompcapaciteit en 
reservepomp



Vragen                                         
Waterhuishouding ?



Dank voor 
uw aandacht


