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1 Inleiding

1.1 De opdracht
In opdracht van gemeente Amsterdam is door Grontmij een inventariserend onderzoek uitge-
voerd naar de oorzaken van de in het Oosterpark gesignaleerde wateroverlast en de mogelijk-
heden om de huidige situatie te verbeteren en de gevolgen te beperken. Specifieke aandacht is
gevraagd voor het bomenbestand en in het bijzonder de beschermwaardige bomen in het park.
Gemeente Amsterdam heeft tevens gevraagd om onderscheid te maken tussen de mogelijke
restpunten, gebreken en/of gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden. Daarbij opgemerkt
dat de overlast ter plaatse van het zuidelijk deel van het park grotendeels buiten de scope van
de uitgevoerde werkzaamheden valt.

1.2 Achtergrond
De werkzaamheden in het kader van de eerste en tweede fase van het project ‘Verdubbeling
Oosterpark’ zijn grotendeels afgerond en hebben bestaan uit de uitvoering van diverse verande-
ringen in het ontwerp, alsmede revitalisering van het noordelijke deel van het park. Dit alles met
het doel om de gebruiksmogelijkheden van het park te optimaliseren en mede om de groeiom-
standigheden voor de (beschermwaardige) bomen waar mogelijk te verbeteren. In het zuidelijke
deel zijn de grotere grasoppervlakken gedraineerd en opgehoogd en is een deel van de asfalt-
verharding vernieuwd. In de toekomst zullen nog de nodige aanpassingen en verbeteringen zul-
len gaan plaatsvinden om de plannen in het kader van de ‘Verdubbeling Oosterpark’ te vervol-
maken. Dit betreft de terreinen rond de gebouwen in het park (fase 3 en 4).

Ondanks de diverse verbeteringsmaatregelen is er in natte perioden op diverse locaties sprake
van wateroverlast. Op basis van een eerste inspectie (locatiebezoek gemeenten en Grontmij op
21 december 2015) en de beschikbare informatie bestaat het vermoeden dat de oorzaken van
de wateroverlast zeer uiteenlopend kunnen zijn. De door gemeente Amsterdam uitgevoerde
quickscan, zoals beschreven in het rapport ‘Quickscan wateroverlast Oosterpark’ [4], bevestigt
dit beeld. Mede gebaseerd op de bevindingen uit de quickscan is het van belang om de gesig-
naleerde problemen systematisch, doelgericht en soms ook locatiegewijs op te lossen. Dit met
de intentie om te komen tot structurele oplossingen (maatregelen), die soms zeer lokaal en
soms ook meer generiek kunnen zijn.

1.3 Te beantwoorden vragen
Feitelijk is het onderzoek erop op gericht om een antwoord te vinden op de volgende vragen:
•  Wat zijn de aanwijsbare oorzaken voor de gesignaleerde wateroverlast?
•  Wat is de impact van de wateroverlast op de aanwezige (beschermwaardige) bomen?
•  Wat functioneert wel, wat functioneert niet? Dit vooral in relatie tot de in 2014 en 2015 uitge-

voerde (renovatie) werkzaamheden.
•  Zijn in het kader van de technische voorbereidingen en de uitvoering van de werkzaamhe-

den in 2014-2015 de juiste keuzes gemaakt?
•  Wat zijn de mogelijkheden om de wateroverlast te minimaliseren?

De ter beantwoording van deze vragen te verrichten werkzaamheden hebben in hoofdlijnen
bestaan uit:
•  Het verrichten van een voorverkenning en voorbereidende werkzaamheden.
•  Het bestuderen en analyseren van de diverse beschikbare (uitvoerings)documenten.
•  Het verrichten van inventariserend onderzoek op diverse locaties in het Oosterpark.
•  Het uitwerken en analyseren van de gegevens (beoordeling oorzaken en effecten) en verta-

len in verbeteringsmaatregelen alsmede prioritering van de maatregelen.
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1.4 Beschikbare documenten
Ten behoeve van het onderzoek naar de wateroverlast in het Oosterpark is tevens gebruik
gemaakt van de onderstaande beschikbare documenten. Waar nodig, is in de rapportage een
verwijzing opgenomen naar het betreffende document (weergave [x]).

[1] Grontmij 2011, ‘Verdubbeling Oosterpark – onderzoek en plan van aanpak in verband
met de grondwaterproblematiek en verzakkingen in het Oosterpark te Amsterdam’.
Grontmij, 23 augustus 2011, referentienummer GM-0029367.

[2] Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost 2014. ‘Werkbestek OOSTW13-011 - Verdubbe-
ling Oosterpark Bestek. RAW983-75527, dd 11-07-2014.

[3] Van Gelder 2015, Revisietekening, Concept, nr NH4026, dd 27-11-2015.

[4] Gemeente Amsterdam 2015. ‘Quickscan wateroverlast Oosterpark’ Conceptrapport,
dd 22-12-2015.

[5] Gemeente Amsterdam 2016. Informatie beschermwaardige bomen, bestaande uit:
a. tekening ‘Monumentale bomen Oosterpark, dd 15-10-2015.
b. namenlijst dd 05-01-2016.

[6] Wareco 2015. Notitie ‘Beoordeling en advies aangepast drainageontwerp Oosterpark te
 Amsterdam’. Kenmerk BL27, NOT20150219, dd 19-02-2015.

1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde veld-
inspecties. Op basis van de verzamelde gegevens is in hoofdstuk 3 een analyse gemaakt,
waarbij de focus heeft gelegen op een beschouwing van de vitaliteit en kwetsbaarheid van het
bomenbestand, de actuele hydrologische en de bodemkundige situatie. Voor het behoud en
ontwikkeling van een vitaal bomenbestand en de gebruiksmogelijkheden van het park zijn
diverse maatregelen wenselijk. De maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 4.
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2 Verslag veldinspecties

2.1 Bomen en beschermwaardige bomen
Verspreid door het Oosterpark in Amsterdam zijn 79 bomen beoordeeld, met een focus op de
beschermwaardige bomen. De leeftijd van de bomen varieert van circa 40 tot 170 jaar voor een
oude plataan. De gemiddelde leeftijd is ingeschat op circa 85 jaar. In dat verband dienen ook de
circa 120 jaar fraaie oude Parrotia (Perzisch ijzerhout) en Pterocarya (vleugelnoot) genoemd te
worden. In totaal zijn 31 verschillende boomsoorten aangetroffen. Meest voorkomende soorten
zijn platanen (24 stuks), beuken (diverse soorten, 8 stuks), vleugelnoten (7 stuks), populieren
(diverse soorten, 6 stuks) en iepen (diverse soorten, 5 stuks).

De beoordeling heeft plaatsgevonden in de bladloze periode op 26 januari 2016. De vitaliteit
van de beschermwaardige bomen is als volgt beoordeeld:

Vitaliteitsklassen 1) Toekomstverwachting 2) Aantal (percentage) bomen
Goed / redelijk > 10 jaar 64 stuk (81%)
Redelijk / matig 8 stuks (10%)
Matig 5-10 jaar 4 stuks (5%)
Matig / slecht 2 stuks (3%)
Slecht jaar 1 stuk (1%)

1) De vitaliteit van bomen is vastgesteld via de methodiek van prof. dr. A. Roloff
2) De toekomstverwachting is gekoppeld aan deze vitaliteitsklassen. De toekomstverwachting wordt

ingedeeld in hoog (> 10 jaar), middelhoog (5-10 jaar), laag (1-5 jaar) en geen (< 1 jaar).

Opgemerkt dient te worden dat door de periode van inspectie niet alle symptomen van een
beginnende vitaliteitsverandering (zoals bladgrootte, bladkleur) konden worden beoordeeld.
Een langdurige vitaliteitsverandering, wat zich normaal uit in onder andere knopzetting en
kroonstructuur, is in relatie tot de vernatting (nog) niet waargenomen. Waar het wel is geconsta-
teerd, is geen sprake van vernatting. Ook is er geen groot (positief of negatief) verschil gecon-
stateerd tussen de beschermwaardige bomen en de overige bomen.

Bij veel boringen is beworteling geconstateerd onder het aangetroffen grondwater. Dit geldt
voor de volgende locaties en boringen:

Locatie Omschrijving Boring Bevinding beworteling vs grondwater 1)

Noordzijde
1 Rondom Parrotia /

Pterocarya
1 t.m. 5 Wisselend, maar in slechtste geval sterk wortelhoudend

wortelpakket (tot 0,80 m -mv) onder grondwaterstand (op
0,30  m -mv).

2 Nabij waterspeel-
plaats

8 t.m. 10 Wisselend, maar in slechtste geval sterk wortelhoudend
wortelpakket (tot 0,80 m -mv) onder grondwaterstand (op
0,30 m -mv).

4 Nabij brug (rechts) 7 Sterk wortelhoudend wortelpakket (tot 0,80 m -mv) onder
gemiddeld hoogste grondwaterstand (op 0,40 m -mv).

5 Nabij brug (links) 6 Sterk wortelhoudend wortelpakket (tot 0,45 m -mv) onder
grondwaterstand (op 0,25 m -mv).
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Locatie Omschrijving Boring Bevinding beworteling vs grondwater 1)

Zuidzijde
10 Grasveld tussen wan-

delpad en vijver
17 Sterk wortelhoudend wortelpakket (tot 1,10 m -mv) onder

grondwaterstand (op 0,60 m -mv).
11 Plantvak zuidzijde

tussen wandelpad en
vijver

29 Zwak wortelhoudend wortelpakket (tot 0,65 m -mv) onder
grondwaterstand (op 0,20 m -mv).

13 Groenstrook tussen
Oosterpark en hoofd-
pad zuidzijde

24 t.m. 28 Wisselend, maar in slechtste geval sterk wortelhoudend
wortelpakket (tot 1,00 m -mv) onder grondwaterstand (op
0,10 m -mv).

14 Plantvak zuidzijde
tussen wandelpad en
vijver

21 Sterk / matig wortelhoudend wortelpakket (tot 0,80 m -mv)
onder grondwaterstand (op
0,05 m -mv).

15 Zuidoever 22 en 23 Wisselend, maar in slechtste geval sterk / matig wortel-
houdend wortelpakket (tot 0,90 m -mv) onder grondwater-
stand (op 0,10 m -mv).

1) De bevindingen dateren van voor de recent uitgevoerde werkzaamheden

Naast een verhoging van het grondwater is in een aantal deelgebieden ook een opgebrachte
laag (vaak zeer natte) grond aangetroffen. Deze laag opgebrachte grond heeft geen ‘binding’
met de vaak harde en verdichte ondergrond en is met name aangetroffen aan de noordzijde in
deelgebieden 2 (plantvakken nabij waterspeelplaats), 4 en 5 (nabij brug), 6 (bollenveld). Ook
aan de zuidzijde is dit in deelgebied 11 en 14 geconstateerd (de locaties zijn weergegeven op
de situatietekening in bijlage 1).

2.2 Bodem en grondwater
Op basis van de door de gemeente aangeven locaties, een eerste gezamenlijk uitgevoerde
inspectie (op 21 december 2015) en de resultaten van de door gemeente Amsterdam uitge-
voerde quickscan [2] zijn de te beschouwen locaties bepaald
In deze paragraaf zijn per locatie de bevindingen puntsgewijs beschreven. Deze locaties zijn
evens aangeduid met een nummer dat ook op de in bijlage 1 opgenomen tekening is weergege-
ven. Per locatie zijn één of meerdere boringen verricht. Ook de boorpunten zijn op de situatiete-
kening weergegeven en de uitgewerkte boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 2.
In het kader van deze inventarisatie zijn per locatie ook de meest recent uitgevoerde werkzaam-
heden ter bestrijding van de gesignaleerde wateroverlast beschreven.

Locatie 1 Plantvak Parrotia persica en Pterocarya fraxinifolia var. dumosa
•  Boring 01-1 tot en met 01-5a

  Bovengrond bestaande uit matig tot sterk humeuze, voornamelijk siltige en soms zandige,
klei.

  Tussen 0,70 m tot max. 1,80 m matig grof zand, goed doorlatend, kwelverschijnselen.
  Zand op venige kleilaag (slap).

•  Er zijn geen verdichtingen waargenomen.
•  Verweekte en wat versmeerde toplaag. Er zijn ter plaatse van de bomen (binnen de kroon-

projectie) geen grondwerken uitgevoerd.
•  Grondwater 0,30 à 0,45 m -mv, circa 0,45 m (ca NAP -1,72 m) boven het waterpeil vijver

(NAP -2,17 m).
•  GHG 0,20 à 0,30 m -mv en GLG 1,00 à 1,10 m -mv
•  Spanningswater in zandige onderlaag.
•  Bewortelingsdiepte tot 0,70 à 0,80 m -mv.
•  Grijsblauwe wortels waargenomen bij boring 01-5a.
•  Op 26-01-2016 geen plasvorming op maaiveld, maar op 27-01-2016 nat als gevolg van

langdurige neerslag.



Verslag veldinspecties

GM-0180085, revisie D1
Pagina 9 van 42

•  Ten opzichte van de directe omgeving staan de bomen met de stamvoet enigszins in een
laagte, waardoor het water zich ter plaatse zal verzamelen.

•  Langs de zuidgevel van het hotel is een grindkoffer met drain aangebracht. De drain is
(indirect) aangesloten op het hwa stelsel. Na aanleg van deze drain is er geen sprake meer
geweest van de wateroverlast voor de gevel.

Locatie 2a Plantvak bij uitbreiding vijver
•  Boring 02-09

  Toplaag van matig humeuze, matig zandige klei.
  Onderlaag matig humeuze, uiterst siltige klei.

•  GHG 0,60 m -mv en GLG 1,30 m –mv.
•  Verschil grondwaterpeil en vijverpeil bedraagt ca. 0,40 à 0,50 cm.
•  Zeer sterk verweekte (houdt water vast), natte, losse, opgebrachte bovengrond

(circa 0,25 m). Structuurloos.
•  Rel. droge, harde, verdichte ondergrond (0,5 – 1,0 kN, conus 2).
•  Infiltrerend vermogen van ondergrond is minimaal. Waterstagnatie is het gevolg.
•  Plaatselijke watervoerende lagen (door zand of beworteling) waardoor water omhoog stuwt

(kwel).
•  Maaiveld is kuilig afgewerkt, waardoor er water in de laagten/kuilen blijft staan.

Locatie 2b Plantvak tussen hoofdpad en vijver
•  Boring 02-08 en 02-10

  Toplaag (dikte 0,20 tot 0,25 m) van matig humeuze, matig zandige klei, puinhoudend.
  Onderlaag matig humeuze, sterk siltige klei.

•  Grondwater 0,30 m -mv, GHG 0,20 - 0,40 m -mv en GLG 0,70 - 1,10 m –mv.
•  Zeer sterk verzadigde, losse opgebrachte bovengrond (ca 0,25 m), bestaande uit gebied-

eigen grond en ‘Rhododendron grond’. Structuurloos.
•  Stevige, droge, harde, verdichte en slecht doorlatende onderlaag (0,5 – 1,0 kN, conus 2).
•  Maaiveld is kuilig afgewerkt, waardoor er water in de laagten/kuilen blijft staan.

Foto 1 en 2 Wateroverlast plantvakken locatie 2b en 2a

Locatie 3 Rond tennisbaan
• Boring 03-11 tot en met 03-13

 Bovenlaag hard en grote korrelspreiding (grind) slecht watervoerend (infiltrerend).
 Onder toplaag plaatselijk zand (doorlatend), anders siltige klei.

• Grondwater 0,10 tot 0,20 m -mv, GHG 0,10 m -mv en GLG 0,80 - 0,90 m -mv.
• Deels opgebrachte grond, deels afgevlakt om aansluiting te kunnen maken.
• Op laagste delen waterstagnatie in losse opgebrachte laag en dichte onderlaag.
• Maaiveld vanaf verhardingen aflopend richting tennisbaan.
• Rond tennisbaan is sprake van kwel.
• Oppervlakkig toestromend water via hogere delen rond de baan (zie foto).
• Water stroomt deels over de molgoot heen, waardoor afwenteling op het plantvak optreedt.
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• Locatie is deels gebruikt als gronddepot ten behoeve van opslag van de bij het graven van
de vijver vrijgekomen grond.

Foto 3 Wateroverlast rond de tennisbaan

Locatie 4: Plantvakken bij brug (rechts)
•  Boring 04-07

  Toplaag van 0,15 m matig humeuze, matig zandige klei.
  Onderlaag tot 0,50 m -mv van matig humeuze, sterk siltige klei.
  Vanaf 0,50 m kleiig veen en slap veen (ongeroerd).

•  Redelijke toplaag op kleiige stevige ondergrond.
•  In kom (ingesloten laagte) en daardoor nat.
•  Maaiveld is kuilig afgewerkt, waardoor er water in de laagten/kuilen blijft staan.

Locatie 5: Plantvak bij brug (links)
•  Boring 05-06

  Verwerkte natte en losse bovengrond, bestaande uit matig humeuze matig zandige en
sterk siltige klei. Weinig structuur tot 0,80 m, maar niet verdicht.

  Vanaf 0,80 m -mv ongeroerde veenlaag (slap).
•  Grondwater op 0,25 m -mv, GHG ca 0,30 m -mv en GLG ca 1,20  m -mv.
•  Toestromend water vanaf verharding dat zich in de laagten verzameld (geen molgoten aan-

wezig).
•  Maaiveld is kuilig afgewerkt, waardoor er water in de laagten/kuilen blijft staan.

Locatie 6: Grasveld bij pierenbad (‘Bollenveld’)
•  Boring 06-31 en 6-32

  Toplaag bestaande uit matig humeuze, zandige klei met veel grind.
  Onderlaag tot 0,70 à 1,00 m -mv bestaande uit sterk siltig zand tot sterk zandige klei.
  Vanaf circa 0,80 m zand ondergrond.

•  Grondwater op 0,70 en 1,40 m -mv, GHG 0,50 à 0,70 m -mv, GLG 1,20 à 1,40 m –mv.
•  Losse en verzadigde bovengrond. Na aanplanten bollen niet meer afgewerkt aangedrukt in

verband met natte omstandigheden.
•  Vanaf 0,2 tot 0,5 m grofzandig gemengde harde laag (1 kN, conus 2), sterk verdicht (‘beton-

zand’).
•  Bovenlaag blijft nat omdat water niet infiltreert in harde laag vanaf circa 0,2 m -mv.

(Locatie 7 en 8 zijn onderzocht)

Locatie 9 Randstrook grote grasveld (zuidzijde)
•  Boring 09-19

  Toplaag is hard en dicht, bestaande uit matig humeus, zandige klei. Verschraald met grof
en grindhoudend zand.

  Zandonderlaag tot 0,40 m -mv. Laagdikte varieert.
  Vanaf 0,40 m vrijwel onverstoord kleiprofiel.
  Veen vanaf 1,05 m –mv.

•  Grondwater op 0,70 - 0,80 m, GHG 0,60 m -mv, GLG 1,40 m -mv.
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Foto 4 Structurele wateroverlast randstrook grote veld (locatie 9)

•  Harde, dichte toplaag 0,9 kN (conus 2).
•  Water blijft staan in laagste deel op verdichte toplaag.
•  Randstrook is minder intensief bewerkt dan middenterrein.
•  Wateraanvoer vanaf hogere delen, zowel vanaf het grasveld als de verharding.

Locatie 10a Grote grasveld (zuidzijde)
•  Boring 10-14 t.m. 10-16

  Toplaag overwegend bestaande uit matig humeuze, sterk zandige klei. In het algemeen
vrij hard en verdicht, maar ter plaatse van de laagten is bovenste 0,10 m verzadigd en vrij
los. Toplaag is verschraald met zeer grof grindhoudend zand.

  Vanaf 0,10 m tot 0,40 m hard en dicht (0,6 – 1.0 kN). Slecht doorlatend, waardoor water-
stagnatie in de bovenlaag.

  Tussen 0,40 en circa 0,60 m -mv is zand opgebracht.
  Vanaf 0,60 m -mv oude verwerkte originele grondslag met wat puinresten van oude be-

bouwing. Plaatselijk kenmerken van oude waterbodem.
•  Grondwater 0,70 à 1,00 m -mv, GHG 0,50 à 0,60 m -mv, GLG 1,00 à 1,40 m -mv.
•  Water stroomt uit de toplaag de profielkuil in. Dit duidt op stagnatie in de bovenlaag.
•  Op maaiveld plasvorming in laagten. Effecten worden versterkt door afsterven van het gras,

bladresten en het dichtslaan (verslemping) op maaiveldniveau.
•  Geen kwelverschijnselen waargenomen.

Foto 5 Waterstagnatie in de toplaag

Locatie 10b Tweede grasveld (zuidzijde)
•  Boring 10-17 en 10-18

  Toplaag overwegend bestaande uit matig humeuze, matig tot sterk zandige klei. Vrij hard
en verdicht, matige doorlatendheid.

  Vanaf 0,30 m à 0,35 tot 0,50 à 0,60 m matig grof zand aangebracht, redelijk waterdoorla-
tend.

  Bij boring 10-18 tussen 0,60 tot 1,00 m -mv kleiig veen.
  Hieronder originele grondslag bestaande uit siltige klei, verwerkt met puinresten.
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•  Grondwater op 0,60 m -mv, GHG 0,20 m -mv (?) en GLG op 1,00 à 1,10 m -mv.
•  Toplaag is vrij dicht (0,4 tot 0,7 kN, conus 2).
•  Grote spreiding korrelgrootte. Hierdoor nog sneller optredende verdichting (‘betonstructuur’).
•  Vettige toplaag en humeus.
•  Geroerde bodem, enige verweking in ondergrond.
•  Op maaiveld plasvorming in laagte. Slecht doorlatend. Effect wordt versterkt door afsterven

van het gras bladresten en het dichtslaag (verslemping) op maaiveldniveau. Deels door toe-
stromend water van de hogere delen. Dit deel is vanwege de bomen niet bewerkt.

Locatie 11 Plantvak zuidzijde (ten westen van het tweede grasveld)
• Boring 11-29

 Bovengrond sterk humeuze, matig zandige klei. Weinig structuur.
 Onderlaag van sterk humeuze, uiterst siltige klei, overgaand in zandige klei.
 Vanaf 1,50 m -mv veen

• Grondwater op 0,20 m -mv (0,11 cm onder peil van asfaltverharding), GHG 0,10 m en GLG
op 0,70 m -mv.

• Grondwaterpeil ca. 0,40 m (NAP -1,72 m) boven vijverpeil (NAP -2,15 m).
• Vanaf 0,60 m brokkelig, open structuur met groot watervoerend vermogen. Hierin veel puin-

resten.
• Recent is een enkele nieuwe drain (Ø100 mm pvc ribbeldrain pp450) aangebracht met het

doel om het plantvak wat beter te ontwateren.
• Maaiveld is kuilig afgewerkt, waardoor er water in de laagten/kuilen blijft staan.

Locatie 12 Plantvak bij entree hoek Linnaeusstraat / Oosterpark
• Boring 12-30

 Bovengrond 0,40 m bestaande uit matig humeuze, sterk zandige klei.
 Ondergrond siltige en sterk siltige klei, zwak tot matig humeus. Niet verdicht.

• Grondwater tot aan mv, GHG tot aan mv, GLG 1,00 m -mv
• Zeer nat, uittredend grondwater (kwel).
• Ter plaatse van boring 30 ingesloten laagte.
• Water loopt vanaf asfaltverharding (zonder molgoten) naar ingesloten laagte.
• Water loopt over brede asfaltweg naar andere zijde.

Locatie 13 Groenstrook tussen straat (Oosterpark) en hoofdpad zuidzijde
• Boring 13-24 t.m. 13-28 en 12-30

 Zeer gevarieerde bovengrond bestaande uit matig humeus, matig siltig zand tot uiterst
siltige klei.

 Ondergrond voornamelijk siltige en zandige klei, met soms een relatief dunne zandtus-
senlaag.

 Bij boring 13-24 begint het veen op een diepte van 0,50 m –mv.
• Grondwaterstand langs het pad tot -0,10 m à 0 m -mv, GHG tot aan mv en GLG 0,80 à

1,00 m -mv
• Grondwaterstand langs de Oosterpark 0,90 m -mv, GHG 0,70 m -mv, GLG 1,40 m -mv.
• Langs noordzijde van de asfaltverharding is een ‘molgoot’ met kolken aangebracht. Deels

vlak gestraat, waardoor het water vanaf de hellende verharding over de groot heen loopt en
er sprake is van afwatering op de aangrenzende plantvakken en gazons.

• Ter plaatse van boringen uitgevoerd aan de zuidzijde van het hoofdpad bevindt het grond-
water zich ca. 0,10 à 0,20 m boven het niveau van de asfaltweg.

• Plaatselijke watervoerende lagen door beworteling of aanwezige zandlagen. Ogenschijnlijk
grotere kweldruk waar de dikte van de weerstand biedende kleilaag relatief gering is en op
geringe diepte veen is waargenomen.

• Hoge grondwaterdruk (kwel). Uittredend grondwater (roestig), dat vervolgens over de ver-
harding afstroomt naar de lagere terreingedeelten.

• Veel plasvorming. Vrijwel continue wateroverlast op verhardingen en in plantvakken.
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• Vanaf de straat is het maaiveld sterk aflopend. Hoogteverschil tussen straat Oosterpark en
asfaltverharding bedraagt circa 1,00 tot 1,50 m.

• Ter plaatse van boring 24 enige blauwverkleuring wortels (zuurstofgebrek).

Locatie 14 Plantvak zuidzijde
•  Boring 14-20 en 14-21

  Bovengrond tot 0,40 à 0,50 m -mv bestaande uit veen.
  Ondergrond van siltige klei en matig humeuze siltige tot uiterst siltige klei.

•  Humeuze venige losse bovengrond met veel wortels, watervoerend
•  Geen afsterving van wortels waargenomen.
•  Nat, grondwater en GHG tot aan maaiveld en GLG 0,80 à 0,90 m -mv.
•  Plasvorming ter plaatse van laagten, mede door aanvoer afstromend water vanaf verharding

(zie ook locatie 13).

Locatie 15 Zuidoever van vijver
•  Boring 15-22 en 15-23

  Bovengrond tot 0,20 à 0,60 m -mv bestaande zandige en siltige klei.
  Vanaf 0,20 à 0,60 m -mv veen.

•  Grondwater op ca 0,10 m -mv, GHG tot ca 0,05 m -mv, GLG 0,60 m –mv.
•  Kwelverschijnselen.
•  Bovengrond zeer nat en dicht (betreding door watervogels).
•  Vanaf 0,20 tot 0,60 m -mv sterk wortelhoudend en watervoerend (open structuur). Geen

afsterving waargenomen van wortels.
•  Veel watervogels en voederplek.

Locatie 16 Berm bij boomkransen (muziekkoepel)
•  Wateroverlast als gevolg van een dichte onderlaag op 0,40 m –mv.
•  Spoorvorming.

Locatie 17 en 19 Noordoever van vijver
•  Uittredend water als gevolg van wateroverspanning. Daardoor sterke roestafzetting op maai-

veld.
•  Wateroverlast rond bomen, waar geen grondaanvulling heeft plaatsgevonden.
•  Bermen iets aangevuld / opgehoogd, maar rond bomen is veelal geen grond aangebracht.

Locatie 18 Rond urinoir
•  Bovenlaag is verweekt.
•  Plasvorming in ondiepe laagten en rond de bomen, waar geen grondaanvulling heeft plaats-

gevonden.
•  Vanaf 0,45 m -mv vast en dichte ondergrond. Slecht doorlatend.
•  Frequente waterstagnatie op maaiveld op laagste delen. De bovenlaag is versmeerd en

verslempt. Vegetatie ontbreekt (afgestorven).

Locatie 20 Piramideveld
•  Spoorvorming, waardoor plaatselijke verdichting in de toplaag.
•  Plasvorming in laagten en rond de bomen.
•  Harde, verdichte onderlaag (met puin) op ca 0,45 m -mv.
•  Aangevuld / opgehoogd, maar rond bomen is veelal geen grond aangebracht.

Hotel (Mauritskade 57)
•  Vloerpeil begane grond NAP +0,00 / +0,25 m (volgens opgave aannemer).
•  Keldervloer NAP -2,45 m.
•  Bij hoofdingang gemeten waterstanden tot NAP -1,75 m, terwijl deze veelal rond een niveau

van NAP -2,30 schommelde.
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•  Voorheen water- en vochtoverlast in de kelder. Zoutafzettingen in de wanden duiden hierop.
Daarom zijn de scheuren gedichte en vloer en wanden gecoat.

•  Aan de buitenzijde zijn geen ingrijpende werkzaamheden verricht. Wel heeft er langs de
gevel een steiger gestaan.

•  Langs de gevel aan de parkzijde een drain aangebracht (zie ook §2.2.1).

2.3 Drainage
2.3.1 Drainage hoofdpad noordzijde
Conform het bestek is er langs een deel het hoofdpad aan de noordzijde een drain (Ø100 mm
pvc ribbeldrain pp450) aangelegd, afwaterend op de vijver. Hierop zijn ook de drain langs het
schuin oplopende pad en een drain vanuit de aan de oostzijde gelegen plantvakken aangeslo-
ten. Rond de drain is slechts een dunne laag drainzand aangebracht.
Aanvullend is er in januari 2016, op initiatief van de gemeente, langs de gevel (parkzijde) een
drain aangebracht, afwaterend op het hwa stelsel. Dit voor de opvang van de kwel en het via de
gevel afstromende water. De drain is aangelegd in een zand/grindkoffer en aan de bovenzijde
afgewerkt met een laag grind.
In verband met de wateroverlast is er aan weerzijden van de Parrotia een drain (Ø100 mm pvc
ribbeldrain pp450) in een met zand aangevulde sleuf aangebracht. Deze drain is aangesloten
op de drain langs het pad.

Conform het bestek is er ook langs het pad rond de speelplaats voor het schoolgebouw een
drain aangelegd. Deze drain staat in verbinding met het ter plaatse van de speelplaats aange-
brachte ‘valzand’.

Op 12 februari 2016 is de drainage nader geïnspecteerd. De resultaten zijn hieronder punts-
gewijs uitgewerkt.

Put 1 (eindput bij Vleugelnoot)
•  Maaiveldhoogte circa NAP -1,52 m (drooglegging 0,62 m).
•  Waterpeil in de put NAP -1,92 m (ontwateringsdiepte 0,40 m).
•  Drainniveau NAP -2,14 m.
•  Bodemhoogte put NAP -2,19 m.
•  Niet optimale drainafvoer.

Put 2 (put bij Parrotia)
•  Maaiveldhoogte ca. NAP -1,55 m (drooglegging 0,60 m).
•  Waterpeil in de put NAP -1,93 m (ontwateringsdiepte 0,38 m).
•  Drainniveau NAP -2,25 m.
•  Bodemhoogte put NAP -2,30 m.
•  Put is ten behoeve van oppervlakkige afwatering voorzien van straatkolk (tijdelijke maat-

regel). Daardoor is er grond in de put terechtgekomen, wat nadelig is voor de afwatering.
•  Put lijkt enigszins te zijn verzakt.
•  Niet optimale drainafvoer.

Put 3 (verbindingsput)
•  Maaiveldhoogte circa NAP -1,00 m (drooglegging 1,15 m).
•  Waterpeil in de put NAP -2,00 m (ontwateringsdiepte 1,00 m).
•  Drainniveau NAP -2,16 m.
•  Bodemhoogte put NAP -2,21 m.
•  Niet optimale drainafvoer.

Put 4 (afvoerput)
•  Maaiveldhoogte ca. NAP -1,20 m.
•  Waterpeil in de put NAP -2,16 m (ontwateringsdiepte 0,96 m).
•  Drainniveau NAP -2,31 m.
•  Bodemhoogte put NAP -2,36 m.
•  Afvoerleiding Ø160 mm pvc.
•  Geen gebreken gesignaleerd.
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Uitstroombuis
• Bovenkant buis NAP -2,16 m.
• Binnen onderkant buis NAP -2,32 m.
• Waterpeil NAP -2,17 m.
• Geen gebreken gesignaleerd.

Put 5 (bij skatebaan)
•  Maaiveldhoogte circa NAP +0,72 m.
•  Waterpeil in de put NAP -0,33 m.
•  Drainniveau NAP -0,33 m.
•  Bodemhoogte put NAP -0,39 m.
•  Geen gebreken gesignaleerd.

Put 6 (voor aansluiting drains langs gevel van het hotel)
•  Maaiveldhoogte circa NAP -1,33 m.
•  Waterpeil in de put NAP -2-17 m.
•  Drainniveau NAP -2,16 m.
•  Continue aanvoer. Functioneert goed.

Rioolput 1 (waarop Put 6 is aangesloten)
•  Maaiveld circa NAP -1,33 m.
•  Waterpeil NAP -2,17 m.
•  Drainniveau NAP -2,16 m.
•  Periodieke peilstijging vijver zal drainafvoer beïnvloeden.
•  Periodieke berging in hwa -telsel zal drainafvoer beïnvloeden.

2.3.2 Drainage grasvelden
Ter beoordeling zijn op 26 januari 2016 enkele door Grontmij aangegeven drainputten door de
aannemer uitgezet en vrijgegraven en door Grontmij geïnspecteerd.

Drains en drainsleuven
•  Er is gedraineerd met Ø100 mm pvc ribbeldrains met pp-450 omhulling.
•  De drainsleuven met een breedte van 0,23 m zijn tot aan de 0,30 à 0,40 m dikke bovenlaag

aangevuld met drainzand.
•  In de grasvelden is de drainage aangelegd op een onderlinge afstand van 4 m.
•  De drains zijn aangebracht met behulp van een kettinggraver.
•  Na aanleg van de drainage is de ondergrond bewerkt tot een diepte van ca 0,60 m is een

laag zand opgebracht en de bovenlaag onder profiel teruggezet.
•  Hoge waterstand in de eindput 3 op het tweede veld.
•  Ook bij uitvoering van de quickscan [4] door de gemeente Amsterdam is geconstateerd dat

enkele eindput op het grote veld tot aan maaiveld is volgelopen met water. Dit is vermoede-
lijk mede als gevolg van het via het oppervlak en uit de toplaag toestromende water.

Drainafvoer
De drains zijn middels Ø600 pvc putten aangesloten op een Ø200 mm pvc afvoerleiding die
onder het waterpeil is aangebracht (b.o.b. ca NAP -2,35 m). Gezien de diepte liggen de drains
en de afvoerleiding permanent onder water.
Er zijn in tegenstelling tot het advies [1] geen putten geplaatst met zogenaamde opzetstukken.

De afvoerbuis van het tweede veld mondt uit in de langs de beschoeiing aangebrachte klei-
berm. De uitmonding werd gedeeltelijk geblokkeerd (klei), waardoor de afwatering wordt belem-
merd.
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Grote veld put 7
•  Maaiveld NAP -1,56 m.
•  Drains op circa bob 0,75 m -mv (NAP -2,30 m).
•  Afvoerbuis op ca bob 0,80 m -mv (NAP -2,35 m).
•  Waterpeil tot boven drains circa 0,65 m -mv (NAP -2,15 m).
•  Fluctuatie waterpeil tot 0,12 en 0,18 m boven het huidige peil. Duidelijke roestafzetting tot

0,12 m, wat duidt op frequente of langdurige overschrijding van het waterpeil.
•  Geen gebreken gesignaleerd.

Grote veld put 13
•  Maaiveld NAP -1,30 m.
•  Drains op bob 1,00 m -mv (NAP -2,30 m).
•  Afvoerbuis op bob 1,05 m -mv (NAP -2,35 m).
•  Waterpeil tot boven drains circa 0,85 m -mv (NAP -2,15 m).
•  Fluctuatie waterpeil tot 0,10 en 0,22 m boven het huidige peil. Duidelijke roestafzetting tot

0,10 m, wat duidt op frequente of langdurige overschrijding van het waterpeil.
•  Geen gebreken gesignaleerd.

Grote veld put 17 (nr. 19 in put)
•  Maaiveld NAP -1,26 m.
•  Drains op circa bob 1,05 m -mv (NAP -2,30 m).
•  Afvoerbuis op bob 1,10 m -mv (NAP -2,35 m).
•  Waterpeil tot boven drains op circa 0,90 m -mv (NAP -2,15 m).
•  Fluctuatie waterpeil tot 0,10 en 0,20 m boven het huidige peil. Duidelijke roestafzetting tot

0,12 m, wat duidt op frequente of langdurige overschrijding van het waterpeil.
•  Geen gebreken gesignaleerd.

Grote veld eindput 10
•  Maaiveld NAP -1,52 m.
•  Drain op circa bob 0,75 m -mv (NAP -2,27 m).
•  Waterpeil tot circa 0,63 m -mv (NAP -2,15 m).
•  Fluctuatie waterpeil tot 0,10 boven het huidige peil (ca NAP -2,05 m). Duidelijke roestafzet-

ting.
•  Geen gebreken gesignaleerd.

Grote veld eindput 13
•  Maaiveld NAP -1,52 m.
•  Drain op circa bob 0,75 m -mv (NAP -2,27 m).
•  Waterpeil tot circa 0,65 m mv (NAP -2,15 m).
•  Fluctuatie waterpeil tot 0,15 m en 0,20 m boven het huidige peil. Duidelijke roestafzetting.
•  Geen gebreken gesignaleerd.

Tweede veld put 2
•  Maaiveld NAP -1,47 m.
•  Drains op circa bob 0,85 m -mv (NAP -2,32 m).
•  Afvoerbuis op circa bob 0,93 m -mv (NAP -2,40 m).
•  Waterpeil tot boven drains op circa 0,70 m -mv (NAP -2,15 m).
•  Profiel bestaande uit 0,30 m dikke bovenlaag op zand tussenlaag.
•  Geen gebreken gesignaleerd.

Tweede veld put 6
•  Maaiveld NAP -1,28 m.
•  Drains op bob 1,05 m -mv (NAP -2,33 m).
•  Afvoerbuis op bob 1,12 m -mv (NAP -2,40 m).
•  Waterpeil tot boven drains op circa 0,95 m -mv.
•  Geen zandtussenlaag waargenomen.
•  Geen gebreken gesignaleerd.



Verslag veldinspecties

GM-0180085, revisie D1
Pagina 17 van 42

Tweede veld eindput 3
•  Maaiveld NAP -1,54 m.
•  Drain op circa bob 0,80 m -mv (NAP -2,34 m).
•  Waterpeil tot circa 0,50 m -mv (NAP -2,00 m). Put is geheel gevuld met water, wat kan

duiden op stagnatie in de drain.
•  Onderlaag sterk verdicht.

2.3.3 Drainage plantvakken
Recent is in enkele plantvakken een enkele drain Ø100 mm pvc ribbeldrain pp450) aangelegd.
De drainsleuven zijn tot aan het maaiveld aangevuld met zand.
In enkele putten zijn waterstanden gemeten van circa 0,55 m -mv. Dit is min of meer gelijk aan
het drainniveau. De eerste indruk is derhalve dat deze drains een positieve bijdrage leveren ten
aanzien van de beheersing van het grondwaterniveau in de betreffende plantvakken.

2.3.4 Drain in de straat Oosterpark
Door Waternet is aangegeven dat er in de straat Oosterpark een drain ligt op een niveau van
circa NAP -0,70 m. Deze is aangesloten op een in het Oosterpark gelegen inspectieput.

Kenmerken DWR put (put Waternet)
•  Maaiveldhoogte +0,44 m.
•  Waterpeil -0,64 m (12-02-2016).
•  BOB buis richting park NAP -0,39 m.
•  BOB buis richting oostzijde NAP -0,75 m.

Opvallend aan de kenmerken van de DWR put is het hoogteverschil tussen de twee aangeslo-
ten buizen. Ervan uitgaande dat de buis richting park in verbinding staat met het oppervlakte-
water in het Oosterpark, wordt het ontwateringsniveau gestuwd tot een niveau van circa
NAP -0,40 m. Het grondwaterniveau onder de straat dient dus boven de NAP -0,40 m uit te
komen voordat het mogelijk is om grondwater af te voeren naar de vijver in het Oosterpark.
Waternet controleert of de drain goed werkt. Eind maart zijn deze gegevens bekend.

2.4 Waterpeil en peilbeheer
Met behulp van het poldergemaal (nabij entree Linnaeusstraat) wordt het water uitgemalen en
via een Ø250 mm persleiding afgevoerd naar het gemengde rioolstelstel in de Linnaeusstraat.
Het in 1979 vernieuwde gemaal beschikt over twee pompen met een capaciteit van 0,02 m3/s
(1,2 m3/min) en een opvoerhoogte van 5,5 m.

In situaties met een watertekort is aanvoer mogelijk vanuit de Singel via een circa 300 m lange
inlaatleiding (Ø250 mm, gietijzer), welke uitmondt in het westelijke deel van de vijver. De praktijk
leert dat deze inlaat nimmer wordt gebruikt. Er is doorgaans voldoende aanvoer via het grond-
water en de op de vijver afwaterende drainages en rioleringssystemen om het streefpeil te
handhaven.

Bij peilbesluit van 1 augustus 1995 is het streefpeil vastgesteld op NAP -2,15 m.
Op 26 januari 2016 is een waterpeil gemeten (peilschaal bij gemaal) van NAP -2,17 m. In de
nacht van 26 op 27 januari en in de vroege ochtend van 27 januari is 10 tot 12 mm/24 h neer-
slag gevallen en is een waterpeil gemeten van NAP -2,12 m.

2.5 Oppervlakkige afwatering
Overeenkomstig het advies [1] is vooral langs de brede asfaltpaden een molgoot aangebracht,
waarin op een onderlinge afstand van circa 20 tot 23 m straatkolken zijn opgenomen. Volgens
het bestek zouden er 127 kolken zijn geplaatst. Dit vooral met het doel om de afwenteling op de
grasvelden en plantvakken van het via de verharding afstromende water te beperken.
Tijdens de veldinspectie is echter geconstateerd dat op meerdere trajecten de molgoot niet
optimaal functioneert. Het water bereikt op deze plaatsen de kolken niet, waardoor het alsnog
op de grasvelden en in de plantvakken beland. Zeker in natte perioden heeft dit plasvorming en
dus wateroverlast tot gevolg.
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Foto 6 en 7 Molgoot

Enkele aanwijsbare oorzaken zijn:
•  De molgoten zijn (conform bestek) deels vlak gestraat, waardoor het water over de ‘goot’

heen stroomt (zie foto). Veelal is de molgoot alleen enkele meters tot de kolk enigszins hol
gestraat;

• Waar molgoten eindigen zijn juist op de laagste punten geen eindkolken aanwezig (zie
foto’s);

• Er is niet altijd op het laagste punt in de molgoot een kolk geplaatst;
• Meerdere goten en kolken zijn enigszins vervuild (met blad en grond), wat nadelig is voor de

afwatering en de afvoer.
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3 Analyse en beoordeling

3.1 Bomen en beschermwaardige bomen
In hoofdlijnen kan worden geconstateerd dat het lijkt alsof de huidige waterhuishoudkundige
situatie nog geen zichtbare bovengrondse gevolgen voor de bomen heeft gehad. De hoge
grondwaterstanden kunnen echter (bij onveranderde omstandigheden) desastreus zijn voor
bomen. Boomwortels kunnen (op enkele boomsoorten na) niet in het grondwater groeien.
Bomen (en zeker oudere bomen) kunnen over het algemeen slecht omgaan met snelle veran-
deringen in omstandigheden, zoals wijzigingen in het grondwater. Wijzigingen in het grond-
waterniveau kunnen tot de volgende ongewenste situaties leiden:
•  Onverteerde organische bestanddelen onder water kan leiden tot anaerobe omzetting van

dit organisch stof en vorming van moerasgas;
•  Het water en de vorming van het moerasgas kan leiden tot zuurstoftekort in de bodem;
•  Versmering van het bodemprofiel waardoor de vocht- en zuurstofhuishouding kan verande-

ren.

Alle genoemde punten kunnen direct en/of indirect leiden tot wortelsterfte. Hoe hoger het grond-
waterniveau (geringe ontwateringsdiepte), des te groter de gevolgen voor de bomen kunnen
zijn (percentagegewijs meer wortelverlies). Wortelverlies leidt (vaak) tot vermindering in de con-
ditie en/of vitaliteit en stabiliteit (verhoogd risico op omwaaien).
Op basis van de bovengrondse beoordeling kan worden gesteld dat de bomen de moeite waard
zijn om te behouden. Er hoeven geen bomen actief te worden verwijderd. Enkele bomen zijn
echter beoordeeld met een matige (of mindere) vitaliteit. Het betreft dan de volgende bomen:

Boomnr Boomsoort Globale leeftijd Vitaliteit Opmerking

104719 Fraxinus 78 jaar Matig

104873 Fagus 80 jaar Matig Boom is fors gesnoeid. Verminderde vitaliteit lijkt
niet te zijn veroorzaakt door vernatting.

104877 Alnus 98 jaar Slecht Boom is zo goed als uit elkaar gevallen, echter
niet gevaarlijk. Verminderde vitaliteit lijkt niet te
zijn veroorzaakt door vernatting.

104929 Carpinus 68 jaar Matig Boom is gekandelaberd. Verminderde vitaliteit
lijkt niet te zijn veroorzaakt door vernatting..

105172 Robinia 118 jaar Matig / slecht Verminderde vitaliteit lijkt niet te zijn veroorzaakt
door vernatting..

105199 Taxodium 60 jaar Matig

148931 Pterocarya 116 jaar Matig / slecht Boom is gekandelaberd. Verminderde vitaliteit
lijkt niet te zijn veroorzaakt door vernatting.

Van een groot deel van bovenstaande bomen lijkt aannemelijk dat de ontwateringssituatie niet
de oorzaak is van de verminderde vitaliteit of wordt de vitaliteit als verminderd ingeschat, maar
is door de forse snoeiwijze niet goed te achterhalen. Voor deze bomen kan twijfel worden uitge-
sproken om zonder meer, en alleen voor deze bomen verbeteringsmaatregelen uit te voeren.
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Voor alle andere bomen is het zonder meer de moeite waard om verbeteringsmaatregelen uit te
voeren. De verbeteringsmaatregelen zullen met name betrekking hebben op verbetering van de
ontwatering. Dit zal een verbetering van de levensverwachting van alle bomen geven.

Aan de noordzijde van het park zijn er in de plantvakken en rond de bomen in het park
(grond)werkzaamheden zijn verricht, die van invloed zijn op de bodemkundige en waterhuis-
houdkundige situatie en daarmee de groeiomstandigheden voor de bomen. Relevante constate-
ringen zijn:
•  Verhoogde grondwaterstanden waardoor op meerdere locaties aan de noordzijde van de

vijver (locatie 1, 2, 4 en 5) en aan de zuidzijde van de vijver (locatie 10, 11, 13, 14 en 15) in
meer of mindere mate beworteling van de bomen aangetroffen in het grondwater.

Tijdens de grondboringen rondom Parrotia (104624) en de Pterocarya (104623) is een
blauwverkleuring van de wortels van de Parrotia waargenomen (zie onderstaande foto).
Blauwverkleuring duidt op zuurstoftekort. De uitkomende grond rook muf. Gezien de
hoge grondwaterstand (0,30-0,40 m -mv) rondom de Parrotia en de Pterocarya en de
diepte van de beworteling (tot 0,80 m -mv) is de blauwverkleuring wel te verklaren.

Foto blauwverkleuring wortel Parrotia

De blauwverkleuring is een alarmerend signaal dat er snel actie moet worden onderno-
men. De bovengrondse beelden van de boom laten deze signalen nog niet zien. Op dit
moment gaan we ervan uit dat maatregelen zo spoedig mogelijk genomen moeten wor-
den. Naar aanleiding van de expert meeting zijn inmiddels de eerste maatregelen getrof-
fen met het doel om de lucht- en vochthuishouding te verbeteren.

•  Op diverse plaatsen in het noordelijk deel het park is grond opgebracht. Veelal is deze opge-
brachte laag verweekt (verzadigd met water) en structuurloos. Ook is opgebrachte grond
aangetroffen die op een droge, verdichte ondergrond is aangebracht. De verweekte en
structuurloze opgebrachte grond heeft geen ‘binding’ (er is sprake van een scherpe laag-
scheiding) met de ondergrond en is een belangrijke oorzaak van de natte omstandigheden.
Deze laag opgebrachte grond is met name aangetroffen aan de noordzijde in deelgebied 2
(plantvakken nabij waterspeelplaats), 4 en 5 (nabij brug), 6 (bollenveld). Ook aan de zuid-
zijde is dit in deelgebied 11 en 14 geconstateerd.

•  Op diverse plaatsen in het park is opgebrachte grond aangetroffen die op een droge, harde
(onder)grond is aangebracht. Dit veroorzaakt op veel plaatsen zeer natte omstandigheden.
Deze laag opgebrachte grond heeft geen ‘binding’ met de (vaak harde) ondergrond en is
met name aangetroffen aan de noordzijde in deelgebied, 2 (plantvakken nabij waterspeel-
plaats), 4 en 5 (nabij brug), 6 (bollenveld). Ook aan de zuidzijde is dit in deelgebied 11 en 14
geconstateerd.

•  Op diverse plaatsen in het park is ook wateroverlast geconstateerd door ingesloten laagten
(lage maaiveldligging rond de stamvoet van de bomen), zoals in deelgebied 1 rondom de
Parrotia en Pterocarya, maar ook in andere deelgebieden, zoals 3, 11 en 14).
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Het resultaat is een verstoorde lucht- en vochthuishouding in de grond. Daarom zijn maatrege-
len noodzakelijk om de groeiomstandigheden voor de bomen te verbeteren.

3.2 Hydrologische situatie
In de inleiding wordt de vraag gesteld welke oorzaken van invloed kunnen zijn op de huidige
wateroverlast in het Oosterpark. Een beschouwing van de (geo)hydrologische situatie is aan-
nemelijk gemaakt doordat op een aantal plekken aanwijzingen zijn gevonden voor hoge grond-
waterstanden. In februari 2016 werd langs het Zuidpad in het park roestbruin water waargeno-
men dat over het Zuidpad stroomde, richting de molgoot en de kolken. Dit duidt op grondwater
dat opkwelt en waarbij het gereduceerde ijzer oxideert met zuurstof en deeltjes in het water de
roestbruine kleur vormen. Dit roestbruine water werd eveneens op twee andere locaties waar-
genomen. Ook bij de vijver achter de beschoeiing liep roestbruin water over het maaiveld
alsmede in het talud van de watergang naar het gemaal. Deze signalen duiden op hoge grond-
waterstanden en zijn mede aanleiding voor de analyse van de hydrologische situatie. Als start-
punt voor deze beschouwing is het rapport van Grontmij [1] genomen uit 2011.

Figuur 3.1 – Uitgevoerde maatregelen in 2015 inclusief de peilbuizen van Waternet

De beschouwing is als volgt opgebouwd. De eerste stap is het benoemen van de werkzaam-
heden die de grondwaterstand sterk hebben beïnvloed. Logischerwijs zijn de effecten van deze
werkzaamheden waargenomen in de bestaande peilbuizen van Waternet. De waarnemingen
zijn van de website van Waternet afgehaald en in grafieken weergegeven. De waarnemingen
van de grondwaterstand vormen de basis voor het bepalen van hoge en lage grondwaterstan-
den. Met behulp van de hoge grondwaterstanden (GHG) en gegevens over de diepteligging van
de drainage en het oppervlaktewaterpeil, is de ontwatering bepaald. Door de ontwatering te ver-
gelijken met de situatie uit 2011 is de verbetering van de geohydrologische situatie inzichtelijk
gemaakt. Hierna volgen een aantal aandachtsgebieden en aanbevelingen. Bovenstaande is in
de navolgende paragrafen verder uitgewerkt.
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3.2.1 Uitgevoerde werkzaamheden
In het afgelopen jaar zijn in opdracht van de gemeente diverse werkzaamheden uitgevoerd ter
bestrijding van de wateroverlast. Een deel van de maatregelen is gericht op de verbetering van
toplaag van de bodem. Vier maatregelen zijn van (structurele) invloed op de geohydrologische
situatie. Dit zijn de aanleg van; drainage grasvelden, nieuwe vijver, drain Noordpad en de plas-
berm van klei (zie Figuur 3.1). De maatregelen zijn hierna kort uitgewerkt.

1. Drainage grasvelden
De drainage onder de grasvelden is in januari 2016 onderzocht en de waarnemingen zijn
beschreven in hoofdstuk 2. Op basis van de waarnemingen is de aanname dat het drainage-
niveau van de drainage in de grasvelden ingesteld is op een diepte van NAP -2,15 m. Het park-
oppervlak met drainage is gebaseerd op de beschikbare bestekstekeningen.

2. Nieuwe vijver
De nieuwe vijver heeft een grote impact op de geohydrologie in de noordwesthoek van het park.
Hier is verder geen onderzoek naar gedaan gedurende het veldwerk. Het gemiddeld waterpeil
in de nieuwe vijver is aangenomen op NAP -2,00 m.

3. Drain Noordpad
De drain langs het Noordpad nabij de twee monumentale bomen is beschreven in hoofdstuk 2.
Uit waarnemingen blijkt dat het grondwater op deze locatie hoog staat. Daarom is besloten om
een drain aan te leggen om deze situatie te verbeteren. Het doel van de drain is het grondwater
structureel verlagen nabij de bomen. Gedurende het veldwerk is een drainageniveau vastge-
steld van NAP -1,92 m. Ook is op deze locatie is langs de gevel van het hotel (Mauritskade 57)
een drain gelegd om het opkwellende water ‘onder het hotel vandaan’ op te vangen.

4. Plasberm van klei
Conform het bestek [2] is er in de vijver een plasberm gemaakt door voor de beschoeiing een
kleilaag aan te brengen. Een detail van deze plasberm is uitgewerkt in Figuur 3.2. Het effect
van deze berm is een verhoging van de weerstand van de vijverbodem met name langs de
beschoeiing.

Figuur 3.2 – Detail van plasberm van klei

Met behulp van het grondwatermodel uit 2011 is een berekening gemaakt van de effecten van
het aanbrengen van de kleiberm op de omgeving. Daarbij is de weerstand in het model 5 maal
hoger ingesteld. De verhoging van de weerstand is ingeschat op basis van expert judgement.
Het gevolg van deze verhoogde weerstand is een stijging van de grondwaterstand in de omge-
ving van de vijver (zie Figuur 3.3). Uiteindelijk is deze ook verwerkt in de ontwateringssituatie
van 2015.
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Figuur 3.3 – Indicatieve bepaling van het effect van de berm met klei op de hoogte van de grondwater-
     stand (GWS) in de omgeving.

Let wel, de bovenstaande figuur is indicatief bepaald aan de hand van het vergroten van de
weerstand van de vijverbodem. Om de absolute stijging te bepalen is extra monitoring en
 analyse benodigd. De grootste effecten zijn waarneembaar aan de westelijke zijde van de
vijver. Zo is dat tijdens het veldbezoek in januari 2016 aan de noordwestzijde van de vijver een
locatie werd waargenomen waar het grondwater uit de bodem kwelde.

3.2.2 Grondwaterstanden
Grondwaterstanden Waternet
De grondwaterstanden in het Oosterpark en de omgeving zijn/worden gemeten door Waternet.
In het kader van de problematiek rond het park heeft Waternet in opdracht van de gemeente
een grondwatermeetnet ingesteld in het park met als doel om de werkzaamheden in het park en
de mogelijke effecten op de grondwaterstand te monitoren. De metingen zijn uitgevoerd met
behulp van drukopnemers. De hoogfrequente metingen zijn gestopt in februari 2015 (zie metin-
gen peilbuis E06752). Daarna is door Waternet een analyse uitgevoerd van de grondwater-
metingen in de peilbuizen in de omgeving van en in het park en Waternet heeft de uitkomsten
gerapporteerd in de notitie ‘Grondwatermonitoring Oosterpark’ (Waternet, juli 2015). In de rap-
portage wordt geconcludeerd dat de werkzaamheden niet direct een zichtbare invloed hebben
op de grondwaterstanden in het park.

In de rapportage van Grontmij (2011) worden de grondwaterstanden in het gebied van voor
2011 reeds geanalyseerd. In de onderstaande beschouwing wordt ingegaan op de grondwater-
standen in de periode na 2011, waarin de werkzaamheden in het park hebben plaatsgevonden.
Om een beeld te kunnen vormen van de dynamiek in het gebied zijn vier dwarsprofielen getrok-
ken, welke staan weergegeven in Figuur 3.4.
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Figuur 3.4 – Ligging vier profielen

In de onderstaande figuren staan de vier profielen weergegeven van de grondwaterstanden in
de periode 2011 tot de meest recente meting. De figuren bevatten 3 à 4 peilbuizen en aanvul-
lende informatie over het oppervlaktewater en de drain in de Oosterprakweg. De gegevens zijn
gedownload  van de volgende locatie https://maps.waternet.nl/kaarten/peilbuizen.html. De ge-
gevens van de overige peilbuizen in het gebied zijn eveneens gedownload en gebruikt voor het
bepalen van de GHG.

De volgende uitgangspunten zijn aangehouden voor de onderstaande profielen;
•  drainageniveau straat Oosterpark NAP -0,70 m en ontwateringsniveau is NAP -0,40 m;
•  waterpeil boezem NAP -0,40 m;
•  waterpeil vijver NAP -2,15 m.

Figuur 3.5 - Profiel 1

In profiel 1 (Figuur 3.5) is zichtbaar dat het grondwaterpeil nabij de vijver lager ligt dan het
vijverpeil zelf. Mogelijk vindt er gedurende de zomerperiode verdamping plaats waardoor de
grondwaterstand uitzakt onder het waterpeil in de vijver.
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Wat opvalt is de sprong in de grondwaterstand in peilbuis E06626. Na de zomer van 2013 lijkt
de grondwaterstand structureel lager te liggen met een sterkere dynamiek dan in de periode tot
de zomer van 2013. Deze peilbuis bevindt zich tussen de straat en het Oosterpark.

De gemiddelde grondwaterstand in peilbuis E06392 en E06578 ligt rond de drainagebasis van
de drain in de straat Oosterpark. Dit is met name opvallende voor de metingen in peilbuis
E06392 aangezien deze nabij de drain in de straat staat.

Figuur 3.6 – Profiel 2

In profiel 2 (Figuur 3.6) is zichtbaar dat het grondwaterpeil in peilbuis E07360 en E07143 in
sterke mate dezelfde dynamiek vertoont. Het lijkt erop alsof beide peilbuizen dezelfde invloed
ervaren van neerslag en verdamping. Afgezien van uitzakken in zomer, beweegt het grond-
waterpeil rond het drainageniveau. Daarnaast ligt de gemiddelde grondwaterstand in peilbuis
E06392 en E06578 onder de drainagebasis van de drain in de straat Oosterpark. Dit is met
name opvallende voor de metingen in peilbuis E07143 aangezien deze nabij de drain in de
Oosterpark staat.

Bij peilbuis E07153 wordt een negatieve ontwatering in de winter waargenomen. Op deze loca-
tie is het mogelijk dat het grondwater uit de bodem stroomt.

Figuur 3.7 – Profiel 3

In profiel 3 (Figuur 3.7) is zichtbaar dat in het plangebied, richting de Mauritskade, de grondwa-
terstand oploopt en beïnvloed wordt door het hoger gelegen maaiveld en het boezemwaterpeil.

Het grondwaterpeil nabij de vijver fluctueert rond het vijverpeil. Mogelijk vindt er gedurende de
zomerperiode verdamping plaats waardoor de grondwaterstand uitzakt onder het waterpeil in
de vijver.
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Figuur 3.8 – Profiel 4

In het gebied waar profiel 4 (Figuur 3.8) getrokken is, zijn relatief de minste problemen op het
gebied van grondwateroverlast. Dit wordt veroorzaakt door de grotere ontwatering die in dit deel
van het gebied aanwezig is door het hoger gelegen maaiveld.

Bepaling GHG
Voor het bepalen van de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand of stijg-
hoogte wordt het rekenkundig gemiddelde van de hoogste en de laagste drie stijghoogten (HG3
en LG3) in een hydrologisch jaar (1 april t/m 31 maart), over een periode van tenminste 8 jaar
die met regelmatige intervallen zijn gemeten en waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden,
gebruikt als GHG en GLG. Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden gekarakte-
riseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. Variaties in maaiveldligging,
hydrologische omstandigheden en bodemgesteldheid veroorzaken van plaats tot plaats ver-
schillen in de grondwaterstand.

De GHG, GG en de GLG zijn bepaald voor de meetpunten van Waternet in het gebied. De loca-
tie van de meetpunten die actief door Waternet worden bemeten staan in Figuur 3.1. De metin-
gen in deze peilbuizen zijn geanalyseerd en de berekende waardes zijn weergegeven in
tabel 3.1.

Tabel 3.1 De GxG van de peilbuizen van Waternet rond en in het Oosterpark
Peilbuis Maaiveld

(m NAP)

GLG

(m NAP)

GG

(m NAP)

GHG

(m NAP)

Ontwatering
winter

(m)
E06752 -1,52 -2,37 -2,17 -1,95 0,43

E06626 0,46 -1,57 -1,12 -0,66 1,12

E06392 0,38 -0,73 -0,43 -0,21 0,59

E06578 0,45 -0,58 -0,42 -0,25 0,70

E07153 -1,30 -2,00 -1,62 -1,25 -0,05

E07143 0,47 -0,85 -0,62 -0,43 0,90

E07360 0,74 -0,88 -0,62 -0,43 1,17

E06375 1,35 -0,94 -0,68 -0,39 1,74

E06353 -0,60 -1,91 -1,70 -1,46 0,86

E06381 -1,07 -2,34 -2,17 -1,97 0,90

E06374 0,49 -1,04 -0,77 -0,54 1,03

E06111 0,78 -1,33 -0,98 -0,65 1,43

E06379 -0,34 -1,74 -1,43 -1,11 0,77

E06753 -0,61 -1,66 -1,02 -0,69 0,08

E07467 0,41 -1,88 -1,68 -1,48 1,89

E07330 -1,14 -1,74 -1,56 -1,44 0,30



Analyse en beoordeling

GM-0180085, revisie D1
Pagina 27 van 42

E07210 0,53 -0,97 -0,77 -0,60 1,13

E07093 0,47 -1,26 -0,99 -0,70 1,17

E06751 -1,17 -2,13 -2,04 -1,92 0,75

E06541 0,64 -1,40 -0,88 -0,45 1,09

E06171 0,31 -0,89 -0,51 -0,23 0,54

E06170 0,51 -1,01 -0,76 -0,54 1,05

De bovenstaande tabel is gebaseerd op de bijgewerkte gegevens van de website van Waternet
en de metingen lopen door tot het einde van 2015. De GHG waardes zijn benodigd om een
aangepaste kaart te maken van de ontwatering in 2015. Het is echter lastig om in de peilbuizen
de structureel hogere grondwaterstanden waar te nemen. De meetreeksen zijn hiervoor te kort.
Met behulp van meetreeksanalyse en één of twee jaarcycli aan meetgegevens na de winter van
2015 is het mogelijk om de structurele aanpassingen in het grondwaterpeil te analyseren. Naar-
mate meer jaarcycli worden toegevoegd, des te beter deze analyse uitgevoerd kan worden.

3.2.3 Ontwatering
Ontwatering 2011
Om iets te kunnen zeggen over de huidige ontwatering in het plangebied is de situatie uit 2011
als uitgangspunt genomen. In de rapportage van Grontmij (2011) is onder andere een uitge-
breide analyse gedaan van diverse aspecten die van invloed zijn op de grondwatersituatie in
het park. In die rapportage is een figuur opgenomen met de ontwateringssituatie, zoals die des-
tijds in het park bepaald is voor een situatie met hoge grondwaterstanden (winterperiode). De
ontwatering is namelijk een belangrijke parameter die gekoppeld kan worden aan specifieke
functies in het park. De situatie uit 2011 is weergegeven in figuur 3.9..

Door het verschil tussen het maaiveld en de (geïnterpoleerde) grondwaterstanden te bepalen,
zijn de ontwateringsdiepten berekend. Ontwatering is de diepte van de grondwaterstand bene-
den het maaiveld. Door het beperkte aantal meetlocaties is figuur 3.9 niet exact, maar het geeft
wel een beeld van de mogelijk knelpunten.

Figuur 3.9 – Ontwateringsituatie 2011 (in natte periode)

In bovenstaande kaart is zichtbaar dat de ontwatering in het gebied hoofdzakelijk kleiner is dan
0,4 meter. Dit zijn de gebieden die rood of oranje kleuren. Deze gebieden hebben een zeer
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beperkte ontwatering. In sommige gebieden uit zich dat in kwelstromen gedurende natte
periodes. Dit wordt ondersteund door de waarnemingen die in de loop van de tijd zijn gedaan.
De waarnemingen in januari 2016 hebben dit nogmaals bevestigd. De ontwatering in het omlig-
gende gebied, buiten het park, is over het algemeen voldoende. Op de meeste locaties is dit
meer dan 70 cm bij een hoge grondwaterstand.

Ontwatering 2015
De ontwateringsituatie in 2015 staat in figuur 3.10 weergegeven. De ontwatering is bepaald
door het verschil te nemen tussen de AHN3 (AHN = Actueel Hoogtebestand Nederland) de
GHG in het gebied. De AHN3 is gedownload van https://www.pdok.nl/nl/ahn3-downloads.
Op deze hoogtekaart is het maaiveld rond de nieuwe vijver nog niet zichtbaar. Hierdoor is de
ontwatering rond dit gebied wat vertekenend. De GHG is bepaald aan de hand van de effecten
die de vier maatregelen (zie § 3.2) hebben. De volgende maatregelen verlagen de grondwater-
stand structureel en zijn: de nieuw aangelegde drainage ter hoogte van de grasvelden; de uit-
breiding van de vijver en de drain langs het pad aan de noordzijde (nabij de twee monumentale
bomen). Daarentegen is de plasberm van klei grondwaterstandsverhogend. De lokale ophogin-
gen van het maaiveld zijn in deze kaart niet meegenomen.

Figuur 3.10 - Ontwateringsituatie 2015 (in natte periode), inclusief de nieuw aangebrachte drainage onder
de grasvelden (arcering), de vijver (blauwe vlak) en de losse drain (blauwe stippellijn) en de kleioever.

In bovenstaande kaart is zichtbaar dat de ontwatering in het gebied hoofdzakelijk meer is dan
0,4 meter. Ten opzicht van de situatie in 2011 is dit sterk verbeterd. In de kaart blijven een aan-
tal gebieden aan te wijzen waar de ontwatering echter nog beperkt is.

3.2.4 Aandachtspunten
De uitgevoerde maatregelen hebben tot gevolg dat de grondwaterstand structureel wordt ver-
laagd en de ontwateringsdiepte wordt vergroot. De keerzijde van deze maatregelen is het risico
op versnelde veenoxidatie. Door het veen in de bodem langdurig bloot te stellen aan zuurstof
komt een oxidatieproces op gang dat tot gevolg kan hebben dat de bodem verder gaat dalen.

Uit gegevens over de uitbreiding van de vijver blijkt dat het waterpeil in de vijver op
NAP -2,00 m is afgesteld. In de rapportage van Grontmij [1] is geadviseerd om een waterpeil
aan te houden dat gelijk is aan het omliggende grondwaterpeil. Het omliggende grondwaterpeil
wordt ingeschat op NAP -1,50 m à NAP -1,80 m. Door een hoger peil aan te houden dat aan-
sluit op het bestaande peil wordt het risico vermeden dat de nieuwe vijver een drainerende
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werking heeft op het omliggende gebied met mogelijk lagere grondwaterstanden tot gevolg.

Uit figuur 3.10 zijn drie aandachtsgebieden te halen waar aanvullende maatregelen worden
geadviseerd om de ontwatering te verbeteren. Deze gebieden zijn; de plasberm van klei,
Noordpad rond monumentale bomen, gebied rond het Zuidpad.

3.2.4.1 Drain hoofdpad noordzijde
Langs een gedeelte van het hoofdpad is een drain aangelegd met een totale lengte van 590 m
(conform bestek). Refererend aan de in het advies [1] opgenomen uitgangspunten en aanbeve-
lingen bedraagt de effectieve lengte echter circa 300 m. De effectieve lengte wordt bepaald
door het deel dat daadwerkelijk evenwijdig aan het hoofdpad is aangelegd.
Conform het bestek is er een Ø100 mm drain aangelegd, in plaats van een Ø160 mm drain.
Bovendien is de drainsleuf aangevuld met de uitkomende grond; de drainsleuf is dus niet aan-
gevuld met goed doorlatend drainzand.
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Uit de inspecties isop te maken dat de afwatering over de effectieve lengte niet optimaal is. In
de putten nabij de Pterocarya en de Parrotia zijn waterstanden gemeten tot ruim boven het
drainniveau (tot NAP -1,92 m), terwijl de drains en de afvoerbuis op het niveau van het water-
peil (NAP -2,15 m) zijn aangelegd. Enkele mogelijke oorzaken zijn: te geringe drainagecapaci-
teit (extreme kweldruk) en/of verstoring / verstopping in de drains en in de putten.
Mede omdat er geen brede zandsleuf is aangebracht, is de effectiviteit van deze drain te be-
perkt. Met behulp van deze drain is het daardoor niet mogelijk om de wateraanvoer (kwelstro-
men) afdoende te beheersen. Op de lagere delen en daar waar de weerstand in deklaag wat
kleiner is, worden periodiek hoge grondwaterstanden gemeten. Ook de plaatselijke ‘bronnen’
(locatie 17 en 19) direct achter de beschoeiing zijn het gevolg van oplopende waterdruk in de
ondergrond.

De langs het pad rond de speelplaats voor het schoolgebouw aangebrachte drain lijkt naar be-
horen te functioneren. Dit vooral doordat deze drain in het ter plaatse van de speelplaats aan-
gebrachte ‘valzand’ is aangelegd.

Nadat de drain langs de zuidgevel van het hotel (Mauritskade 57) is aangebracht, is er ter
plaatse geen extreme plasvorming meer waargenomen. Mede op basis van de uitgevoerde
drain-inspectie wordt geconcludeerd dat deze op het hwa-stelsel aangesloten drain in principe
goed functioneert. Punt van aandacht is dat de drain afwatert op de hwa-put op een niveau van
NAP -2,16 m. Periodieke peilfluctuatie in de vijver en tijdelijke waterberging in het hwa-stelsel
kunnen de werking van de drain tijdelijk nadelig beïnvloeden. Zeker als de afwatering gedu-
rende een langere tijd wordt belemmerd, kan dat nadelige gevolgen hebben voor het grond-
waterniveau ter plaatse

3.2.4.2 Kwel zuidzijde
Doordat er ter plaatse van het hoofdpad aan de zuidelijke kant van het park (nog) geen drain is
aangebracht, is de hydrologische en de ontwateringssituatie ter plaatse van de zuidrand feitelijk
nog niet veranderd. Wel is uit de hydrologische analyse (modellering) op te maken dat de drai-
nage in de grasvelden een zeker effect zal hebben op de ontwateringssituatie in de randzone,
maar dat de overlast (invloed kwel) nog niet volledig is weggenomen.
Consequentie hiervan is dat de plantvakken grenzend aan het pad nog immer zeer nat zijn;
vooral in de wintermaanden kunnen de grondwaterstanden tot aan of boven het maaiveldniveau
uitkomen. Op meerdere locaties is duidelijk zichtbaar dat er water uittreedt en via de verharding
een weg zoekt naar de lagere delen. Voor een beperkt deel wordt het via de verharding afstro-
mende grondwater opgevangen in de molgoot en de kolken. Over een deels vlak aangelegde
goot stroom het water naar de aangrenzende plantvakken en grasvelden, waar vervolgens
sprake is van wateroverlast (plasvorming).

Foto 8: Kwelwater langs pad zuidzijde
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3.2.4.3 Drain Oosterpark
Het is vooralsnog onduidelijk of de in de straat Oosterpark gelegen drain nog functioneert.
Daarnaast is de vraag waar de drain het water loost. Vermoedelijk vindt de afwatering plaats via
de DWR put, met een afwateringsniveau op NAP -0,40 m. Dit is in overeenkomstig met de door
Waternet gehanteerde norm; een maximaal ontwateringsniveau van NAP -0,40 m.

Een goed werkende drain in de straat kan helpen om het grondwaterniveau ter plaatse beter te
beheersen en de toestroom naar het Oosterpark wat te beperken

3.3 Waterhuishouding
Gemiddeld genomen is het met behulp van het huidige gemaal mogelijk om een vrij constant
waterpeil van NAP -2,15 m te handhaven; de fluctuaties variëren van NAP -2,20 tot
NAP -2,05 m. Volgens informatie van Waternet staat de pomp ook regelmatig in storing van-
wege (drijf)vuil in het water (takken, bladeren en plastic zakjes e.d.). Vooral de aanvoerroute
direct voor het gemaal zit regelmatig vol met afval, met als gevolg dat het in de pomp terecht
komt.
Consequentie hiervan is dat soms langere perioden hoge waterstanden kunnen optreden, tot
boven het niveau van de beschoeiing (NAP -2,00 m).
Een verminderde drooglegging (verschil tussen het maaiveldniveau en het waterpeil) geeft een
verhoogde kans op wateroverlast. Zeker als hoge waterstanden gedurende langere perioden
aanhouden, heeft dit effect op de grondwaterhuishouding in het park. Dit mede omdat de drai-
nage op of onder een niveau van NAP -2,15 m is aangelegd, waardoor er bij hogere waterstan-
den derhalve sprake is van infiltratie via de drains. Voor een optimale ontwateringssituatie is het
daarom van belang dat het peil van NAP -2,15 m zo goed mogelijk wordt nagestreefd .De fluc-
tuaties dienen bij voorkeur kortdurend en zo beperkt mogelijk te zijn (+ of - 0,05 m).

3.4 Cultuurtechnische aspecten
3.4.1 Drainage grasvelden
Op basis van de uitgevoerde inventarisatie wordt geconcludeerd dat er geen grote gebreken
zijn geconstateerd en de drainage redelijk tot goed functioneert.
Ten tijde van de veldinspecties zijn ontwateringsdiepten gemeten van circa 0,60 m tot
0,85 m -mv. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de algemeen gehanteerde ontwaterings-
norm voor speel- en sportvelden van 0,50 m -mv.

Wel is ter plaatse van enkele eindputten een relatief hoge waterstand gemeen. Dit kan een
gevolg zijn van een onvoldoende werking van enkele drains. Het gegeven dat één van de gaten
volledig is volgelopen met water, kan overigens ook (mede) het gevolg zijn van zijdelings via de
toplaag toestormend water. Op meerdere locaties is namelijk sprake van waterstagnatie in en
op de toplaag.

Voor een optimale werking van de drains is het van belang dat deze vrij kunnen afwateren.
Hoge waterpeilen en blokkades voor de eindbuis zullen de afvoer verstoren en kunnen de
ontwateringssituatie nadelig beïnvloeden.

De drainsleuven zijn afgedekt met een laag bovengrond, waardoor er vrijwel geen sprake kan
zijn van een zijdelingse afwatering via de drainsleuf de drains. Nadeel hiervan is dat er maar in
beperkte mate sprake kan zijn van horizontale afvoer (vanaf het maaiveld en vanuit de toplaag).
Het rendement van de sleufvulling is niet optimaal, wat overigens deels wordt gecompenseerd
doordat er na aanleg van de drainage een drainerende zandlaag (ophoging) is opgebracht.

Om te voorkomen dat de veenlagen in de zomermaanden droog vallen, is geadviseerd [1] om
de draindiepten en (evt.) drempelhoogten nader te detailleren. In het bestek [2] is ervoor geko-
zen om de drainage op een vast niveau (ca NAP -2,30 à -2,35 m) aan te leggen. Dit betekent
dat in de huidige situatie het ontwateringsniveau feitelijk wordt bepaald door het oppervlakte-
waterpeil (NAP -2,15 m).
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Gezien de diepte liggen de drains en de afvoerleiding momenteel wel permanent onder water.
Echter, omdat er geen opzetstukken zijn toegepast (conform advies [1]), is het (momenteel) niet
mogelijk om het grondwaterpeil (ontwateringsniveau) exact te reguleren. Dit kan tot gevolg heb-
ben dat vooral in drogere perioden, dus als de grondwaterstanden verder uitzakken, de boven
het niveau van NAP -2,15 m gelegen veenlagen, deels (top) droog zullen vallen. Daardoor is op
termijn als gevolg van verbranding (oxidatie) van het veen mogelijk (extra) maaivelddaling te
verwachten.
De op termijn te verwachten effecten zijn mede afhankelijk van de diepte waarop veen wordt
aangetroffen.

3.4.2 Drainage plantvakken
Zowel aan de zuid- als aan de noordzijde is als reactie op de gesignaleerde wateroverlast in
diverse plantvakken een enkele drain aangelegd, waarbij de drainsleuven tot aan maaiveld zijn
aangevuld met drainzand. Daar waar de overlast het gevolg was van hoge grondwaterstanden,
lijkt deze maatregel vooralsnog wel enig effect te hebben. De overlast is enigszins afgenomen
en de grondwaterstanden zijn gedaald.

De aanleg heeft echter onder (relatief) natte omstandigheden plaatsgevonden. Daardoor is de
kans op structuurbederf en versmering van de bovengrond extra groot, wat het drainerend ver-
mogen van de grond sterk nadelig kan beïnvloeden. Vanwege de natte omstandigheden is het
niet mogelijk geweest om het maaiveld vlak (met ronding) af te werken. Gevolg hiervan is dat er
na neerslag water in de laagten/kuilen blijft staan.

3.4.3 Bodemprofiel en ontwatering plantvakken en grasbermen
De situatie in de plantvakken is feitelijk tweeledig. Of er is sprake van hoge grondwaterstanden
als gevolg van aanwezige kweldruk, of de gesignaleerde wateroverlast is het gevolg van een
sterk verdichte onderlaag en een volledig verzadigde (opgebrachte) bovenlaag. In het kader
van de herinrichting is de bovengrond ontgraven. Tijdens de werkzaamheden is de ontgravings-
diepte afgestemd op de aanwezige boomwortels en varieerde derhalve van 0,10 tot 0,50 m.
Vervolgens is er weer bovengrond en ten behoeve van de aanplant van de Rhododendrons
zogenaamde Rhododendrongrond verwerkt.
Daar waar de oude bovengrond (gedeeltelijk) ontgraven en vervangen is (onder andere de loca-
ties 02, 04 en 05 en enkele grasbermen), heeft de opgebrachte laag een losse, onsamenhan-
gende structuur (structuurloos). Mede als gevolg van de al hoge grondwaterstanden of water-
stagnatie op de slecht doorlatende onderlaag, raakt de bovenlaag in natte perioden verzadigd.
De effecten worden versterkt doordat de plantvakken (nog) niet vlak zijn afgewerkt en het water
dus niet zijdelings kan afstomen.

3.4.3.1 Hoge grondwaterstanden door kweldruk
Ter plaatse van de onderzoeklocaties 01, 04, 05, 11 en 12 zijn als gevolg van de kweldruk rela-
tief hoge grondwaterstanden gemeten. De ondergrond blijkt echter goed watervoerend te zijn
en geen noemenswaardige verdichtingen te vertonen. Opvallend is dat bij diverse locaties er in
de ondergrond ook veen is aangeboord. Dit veen heeft een minder grote weerstand dan de klei-
lagen, waardoor er een grotere invloed van de kweldruk wordt ervaren en er relatief hoge
grondwaterstanden kunnen optreden.

3.4.3.2 Vernatting als gevolg van verdichtingen
In het plantvak 02 alsmede op de locaties 03, 06, 16 en 18 zijn er in de ondiepe ondergrond
sterk verdichte en slecht doorlatende bodemlagen waargenomen. In de boorgaten zijn gerela-
teerd aan de drooglegging geen (extreem) hoge grondwaterstanden gemeten. Wel is de opge-
brachte en bewerkte bovenlaag volledig verzadigd. Als gevolg van de dichte onderlaag is de
doorlatendheid te gering, waardoor er waterstangnatie optreedt in de bovenliggende bodemla-
gen. De effecten worden versterkt doordat er sprake is van een laagsgewijs en heterogeen
opgebouwd bodemprofiel.
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3.4.3.3 Locatie 1 - rond Parrotia
Uitgaande van een maaiveldniveau van NAP -1,55 à -1,50 m bedraagt de ontwateringsdiepte
circa 0,40 m. Gezien de drooglegging (0,60 à 0,65 m) is de te realiseren ontwateringsdiepte
beperkt. Alleen in de zomermaanden zijn mede als gevolg van de verdamping en wateronttrek-
king door de bomen lagere grondwaterstanden te verwachten.

Uit de verrichte boringen en gezien de waargenomen bewortelingsdiepten (tot ca 0,80 m –mv)
blijkt dat de grondwaterstanden (in droge perioden) kunnen uitzakken tot 1,00 à 1,10 m -mv. Op
26/27 januari 2016 is echter grondwaterstand gemeten op circa 0,40 m -mv. Consequentie hier-
van is dat de wortels onder water komen te staan. Langdurig hoge grondwaterstanden zijn
nadelig voor de lucht-vochthuishouding in de grond en daardoor veelal ook nadelig voor de
vitaliteit van de bomen.

Het maaiveld rond de stamvoet van de Parrotia ligt relatief laag. Onder natte omstandigheden is
er daardoor een natuurlijk aanvoer van water en waterstagnatie op maaiveld rond de stamvoet.
Deze waterstagnatie is nadelig voor de lucht-vochthuishouding in de grond en daardoor ook
nadelig voor de bomen. In combinatie met de hoge grondwaterstanden heeft dit verweking van
de bovenlaag tot gevolg.

3.4.3.4 Omgeving tennisbaan
De wateroverlast rond de tennisbaan heeft meerdere oorzaken, namelijk:
•  Toestromend water vanaf de aangrenzende hogere terreingedeelten. Het ontbreekt aan

voorzieningen om het afstromende water op te vangen en af te voeren;
•  Verdichting in de ondergrond alsmede een te geringe infiltratiecapaciteit van boven- en

ondergrond met als gevolg dat het water zich in de bovenlaag (verzadigd) en op het maai-
veld verzameld.

3.4.3.5 Laagten rond bomen
Als gevolg van de uitgevoerde grondwerken en grondaanvullingen zijn er rond diverse bomen
(stamvoet) laagten ontstaan omdat er rond de stamvoet van de bomen niet of beperkt is opge-
hoogd. In de huidige situatie kan er langdurig water blijven staan. Het via het oppervlak afstro-
mend water zal zich rond de stamvoet verzamelen.
Langdurige waterstagnatie is van invloed op de lucht- en vochthuishouding en dus nadelig voor
de vitaliteit van de bomen.

3.4.4 Profielopbouw en toplaag grasvelden
Uit de beschikbare informatie is opgemaakt dat er in het kader van de te realiseren ophoging en
profielverbetering op hooflijnen de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
• ontgraven van de oorspronkelijke bovenlaag;
• aanleg drainage (zie ook §3.3.1);
• diepe grondbewerking tussen de drains (diepte tot 0,60 m,);
• opbrengen zandlaag (drainzand), dat onder profiel is afgewerkt;
• terugzetten bovenlaag (dikte 0,20 tot 0,40 m);
• profileren, egaliseren en inzaaien.

Het algemene beeld is dat de toplaag vanwege een relatief hoog kleigehalte vettig is. Het klei-
gehalte (geschatte waarden van 8 tot 11%) is te hoog. Ook is de bovengrond (vanaf circa
0,10 m mv) als vrij hard en dicht beoordeeld. Dit is waarschijnlijk mede het gevolg van de rela-
tief grote korrelspreiding (verhouding fijne en grove delen).
In combinatie met de relatief hoge kleigehalten is het doorlaatvermogen van de toplaag niet
optimaal; er is sprake van enige waterstagnatie in de bovenlaag. Bovendien is er bij een derge-
lijk kleigehalte een iets verhoogde kans op verslemping. Vooral bij hogere regenintensiteiten zal
het water afstromen naar de lagere delen, met als gevolg dat er plasvorming zal optreden (zie
veldinspecties). De neerslag kan niet voldoende snel infiltreren. De effecten worden versterkt
door de  enigszins dichte onderlaag (tussen 0,10 en 0,40 m -mv). Het in de bodem infiltrerende
water stagneert op het maaiveld. De infiltratiecapaciteit is te gering en mede daardoor is het
rendement van de opgebrachte zandtussenlaag te gering.
Het veld is in 2015 bezand en tevens bewerkt met een vertidrain met korte pennen. Vermoede-
lijk is er in voor het bezanden gebruik gemaakt van grof, grindhoudend zand. Toepassing van
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grof zand heeft echter niet de voorkeur, omdat er als gevolg van de combinatie van grove en
fijnen delen er een zogenaamde betonstructuur kan ontstaan: de holle ruimten worden ingevuld
door de fijne delen, waardoor een compacte veelal slecht doorlatende structuur ontstaat. De
voorkeur gaat uit naar zand dat min of meer gelijkwaardig is aan de kwaliteit van de bestaande
toplaag, waardoor de granulaire verschillen beperkt blijven.

Na uitvoering van de renovatiewerkzaamheden is in het bijzonder langs het voetpad op het
meest oostelijke deel van het grote veld (locatie 9) sprake van wateroverlast. Het blijkt dat deze
overlast een gevolg is van:
•  waterstagnatie in de toplaag als gevolg van een niet optimale samenstelling (kleiig) en ver-

dichting;
•  het (grotendeels) ontbreken van de zandige en drainerende onderlaag;
•  onvoldoende drainage, ondanks dat er evenwijdig aan het pad inmiddels een extra drain is

aangelegd;
•  oppervlakkige afwatering van de hogere delen van de aangrenzende verharding en het

grote grasveld.

3.5 Afwatering verhardingen
Voor een optimale werking dient er minimaal per 25 m1 verharding een kolk te worden
geplaatst. In het Oosterpark zijn de straatkolken op een onderlinge afstand van 20 tot 23 m
geplaatst, zodat aan dit criterium wordt voldaan.
Meest bepalend voor de afwatering van de verhardingen is de vormgeving van de molgoot.
Deze is deels vlak gestraat, waardoor het via de verhardingen afstromende water alsnog op de
grasvelden en plantvakken wordt afgewenteld. En waar de goten enigszins zijn vervuild, heeft
dit een nadelig effect op de oppervlakkige afwatering en het functioneren van het goten kolken-
stelsel.
Afhankelijk van de breedte en de profilering (helling, afschot) zal er gemiddeld 100 tot 200 m2

verharding op een kolk afwateren. In principe zal dit voldoende moeten zijn om een regenbui
van 60 l/s te kunnen verwerken. Voorwaarde is wel dat de kolken op de juiste plaatsen zijn aan-
gebracht en het water op een adequate wijze naar de kolken wordt afgevoerd.
Plaatselijk is er geen sprake van een optimale afwatering. In bochten, op kruisingen en bij hel-
lende paden zijn geen extra kolken geplaatst (op kortere afstanden) of eindkolken geplaatst.

3.6 Samenvattende conclusie
Alle overziende zijn er meerdere elkaar versterkende aanwijsbare hoofd oorzaken van de
wateroverlast in het Oosterpark, namelijk:
•  De bijzondere hydrologische situatie in en rond het park, waardoor er vooral in de natte win-

termaanden in de zone rond het hoofdpad, de ontwatering zeer beperkt is door hoge grond-
waterstanden. De hoge grondwaterstanden zullen (op de langere termijn) gevolgen hebben
voor de vitaliteit van de bomen.

•  De in de vijver aangebrachte kleiberm zorgt voor een verhoogde weerstand van de vijverbo-
dem, waardoor het water een andere weg zal zoeken en op de wat lager gelegen delen rond
de vijver, verhoogde grondwaterstanden en zelfs enkele ‘bronnen’ tot gevolg heeft.

•  Een harde verdichte onderlaag in de diverse plantvakken, waarop veelal een losse humeuze
bovenlaag is aangebracht. Als gevolg van waterstagnatie is er inmiddels sprake van een
verzadigde, verweekte en structuurloze bovenlaag. Het gevolg is dat de lucht-vochthuishou-
ding is verstoord, hetgeen nadelig is voor de vitaliteit van de bomen. Eerste vormen van
wortelaantasting zijn inmiddels geconstateerd. Daarom zijn op kort termijn (voor start groei-
seizoen) adequate maatregelen noodzakelijk om een sterke aantasting van de vitaliteit van
het bomenbestand tegen te gaan.

•  Er zijn laagten ontstaan rond de stamvoet van de bomen, waardoor er rond de bomen
sprake is plasvorming rond de bomen.

•  Een niet geheel optimaal functionerende afwatering, doordat de molgoten deels vlak zijn
gestraat. Daardoor vindt afwatering plaats op de aangrenzende gazons en plantvakken.

•  De toplaag op de gazons is te kleiig en enigszins verdicht. Daardoor is er sprake van water-
stagnatie in de toplaag en plasvorming in de laagten.

•  De drainage in de gazons naar behoren functioneert. Er zijn geen grote gebreken geconsta-
teerd. Wel enkele aandachtpunten.
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4 Maatregelen

4.1 Bomen en beschermwaardige bomen
Voorgesteld wordt om zo spoedig mogelijk maatregelen uit te voeren om het verhoogde grond-
water en stagnerend water kwijt te raken. De ontwatering dient op een structurele manier te
worden geregeld, waarbij grote wijzigingen in het grondwater voorkomen moeten worden. Voor
de bomen is handhaving van een grondwaterniveau op een min of meer vaste diepte, indien
mogelijk op circa 0,80 m -mv, gewenst.

Geadviseerd wordt om op een aantal plaatsen zo spoedig mogelijk (structurele) maatregelen te
nemen. Gezien de huidige natte terreinsituatie is er gekozen voor maatwerkoplossingen, wat
inhoudt dat er per locatie moet worden bepaald welke maatregelen effectief en uitvoerbaar zijn.
Deze maatregelen mogen echter geen nadelig effect voor de bomen tot gevolg hebben.

De voorgestelde maatregelen betreffen:
•  In het noordelijk deel verbeteren van de ontwateringssituatie door ter hoogte van de locaties

1, 2, 4 en 5 langs het hoofdpad een nieuwe drain aan te leggen (zie §4.2.1);
•  In het zuidelijk deel langs/ter hoogte van het brede pad een drainage aanleggen

(zie § 4.2.2);
•  Het doorbreken van de verdichte onderlaag (zie § 4.3);
•  Het plaatsen van beluchtings- en- ontwateringskokers rond de bomen waar sprake is van

sterke bodemverdichting en waterstagnatie in de bovenlaag. Waar als gevolg van kwel hoge
grondwaterstanden zijn gemeten, dient in eerste instantie de ontwateringssituatie te worden
verbeterd. Zodra er sprake is van een stabiel ontwateringsniveau kunnen ook hier beluch-
tingskokers worden geplaatst.
Opgemerkt dient te worden dat het effect van de beluchting enigszins beperkt is en alleen
rondom de koker zal plaatsvinden. Het effectiever maken van deze kokers (door de kokers
aan te sluiten op een rondgaande beluchtingsdrain) wordt als gevolg van grote wortel- en
cultuurtechnische schade niet geadviseerd. Voorgesteld wordt om de kokers te maken van
een beluchtingsbuis (kunststof, Ø160 mm met 30% perforatie en een omhulling van nylon-
kous) en een lengte van 1 meter. Voorgesteld wordt om de buis te voorzien van een gaten-
deksel. Om de werking van deze buis zo optimaal mogelijk te laten zijn, wordt voorgesteld
om deze niet te vullen met grof zand of grind, maar open te laten.

•  Verbeteren van de samenstelling van de bovengrond en het creëren van een beter door-
lopend bodemprofiel (zie ook § 4.3.3);

• De oppervlakkige afwatering optimaliseren ter plaatse van de locaties 1 en 3 (zie § 4.3.4 en
4.4).

Voorgesteld wordt om deze maatregelen (bijvoorbeeld na 2-3 weken) op lokaal niveau te onder-
zoeken, evalueren en waar mogelijk te verbeteren (op het gebied van water- en luchthuishou-
ding). Op enkele plaatsen is vlak voor / ten tijde / na het onderzoek al drainage aangebracht.
Ten tijde van deze beoordeling zal ook moeten worden beoordeeld of dit voldoende effectief is.

Optioneel kan worden overwogen om na uitvoering van de verbeteringsmaatregelen regenwor-
men uit te zetten (op de nu bekende en eventueel dan nog bekende slechte plekken, circa
50 gram regenwormen per m2). Deze regenwormen zijn in staat om weer structuur in de grond
te krijgen en kunnen zorgen voor evenwicht in lucht, water en grond. De omstandigheden die-
nen in ieder geval bij aanvang van het groeiseizoen goed (droog) te zijn.

Tevens wordt geadviseerd om de bomen in de zomerperiode nogmaals te beoordelen.
4.2 Hydrologie
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4.2.1 Drain langs hoofdpad noordzijde
De werking van de drain langs het hoofdpad is niet voldoende effectief. Daarom wordt geadvi-
seerd om deze drain te vervangen. De drain (Ø160 mm ribbeldrain met pp700 omhulling) zo
diep mogelijk, doch op minimaal NAP -2,15 m aanleggen in een 0,50 m brede sleuf die tot aan
het maaiveld met drainzand moet worden aangevuld.
Afwatering van deze drain kan plaatsvinden op een niveau van NAP -2,15 m. Geadviseerd
wordt om daarvoor een eindput te plaatsen met een minimale diameter van Ø600 mm, zodat
het mogelijk is om desgewenst het ontwateringsniveau te reguleren en dus af te stemmen op de
actuele terreinsituatie.

Voor de verbetering van de waterhuishoudkundige situatie aan de zuidkant van het park wordt
geadviseerd om ook naast of onder het hoofdpad in het zuidelijk deel een drain (Ø160 mm PE
ribbeldrain met pp700 omhulling) aan te leggen in een 0,50 m brede sleuf die tot aan het maai-
veld met drainzand moet worden aangevuld.
Bij het ontwerpen van de drain dient rekening te worden gehouden met de ontwateringssituatie
ter plaatse van de bebouwing rond het park. Een te grote daling van de grondwaterstand, waar-
door de paalfundering zou kunnen worden aangetast, dient te worden voorkomen.
Om het grondwaterniveau (ontwateringsniveau) te kunnen reguleren en daarmee ook de
mogelijkheden te creëren, te anticiperen op mogelijke effecten op de omgeving, wordt geadvi-
seerd om een regelbaar systeem aan te leggen. Daartoe wordt geadviseerd om op basis van
een gedetailleerde hoogte-inventarisatie de draindiepten en drempelhoogten te bepalen. Op
basis van de nu beschikbare informatie wordt geadviseerd om in beginsel middels opzetters
een drempelhoogte te realiseren op een niveau dat 0,50 m onder het aanliggende maaiveldni-
veau ligt.
Optimalisatie van het afwateringsniveau is mogelijk door de in en rond de zuidkant van het park
aanwezige peilbuizen te monitoren. Aan de hand van de gegevens kan desgewenst de drem-
pelhoogte worden aangepast.

Ter vermindering van de weerstand, zou het in principe wenselijk zijn om (een groot deel van)
de kleiberm te verwijderen, waardoor de weerstand van de bodem afneemt en de grondwater-
stroming minder sterk wordt belemmerd. Daardoor zal de ontwateringssituatie rond de vijver zal
verbeteren. De vraag is echter of deze maatregel uitvoeringstechnisch wel wenselijk en/of
mogelijk is. Dit temeer omdat er relatief zwaar materieel (kraan, dumpers) nodig is om de klei te
kunnen ontgraven en afvoeren.

Een alternatieve optie is om het rond de vijver opwellende grondwater op te vangen, bijvoor-
beeld door achter de beschoeiing een drain (Ø125 mm PE ribbeldrain met pp700 omhulling) in
een zandsleuf aan te brengen op een diepte van ca NAP -2,30 tot -2,25 m. Maar ook deze
matregel is vrij ingrijpend, aangezien er in de grasbermen rond de vijver een structuurmat
(Enkamat) is aangebracht. Tevens is de vrije ruimte vanwege de rond de vijver staande bomen
op veel locaties zeer beperkt, waardoor het niet mogelijk is om langs de gehele oever een drain
aan te leggen.

Vanwege de impact van de beschreven opties, wordt geadviseerd om de mogelijkheden voor
het reduceren van de weerstand als gevolg van de kleiberm in de vijver nader te onderzoeken
en uitte werken.
Aanbevolen wordt om op de bestaande meetpunten opnieuw frequenter te gaan meten. Door
deze metingen in bestaande peilbuizen uit te voeren wordt de bestaande meetreeks gecontinu-
eerd. Daarnaast is er sterke behoefte aan het meten van de effecten van de maatregelen. Deze
monitoring kan tijdelijk ingesteld worden om te bepalen of het beoogde effect ook gerealiseerd
wordt. Zodoende kan het maatregelenpakket verder geoptimaliseerd worden. Een eerste voor-
stel voor 10 aanvullende peilbuizen zou zijn; 2x bij twee monumentale bomen noordpad langs
drain, 5x langs de zuid en westzijde park, 2x langs oever vijver, 1x bij nieuwe vijver.
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4.2.2 Drain langs hoofdpad zuidzijde

4.2.3 Kleiberm

4.2.4 Monitoring
De grondwaterstand rond de straat Oosterpark wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de
drain op een diepte van NAP -0,70 m maar met een drainage niveau van NAP -0,40 m. De wer-
king van de drain is lastig in te schatten, aangezien er voor de oost- en westzijde een verschil-
lend beeld wordt teruggevonden in de metingen. Daarnaast is een beschrijving van de put die
het grondwater uit deze drain ontvangt, benodigd.
In het kade van de monitoring is het daarom ook gewenst om meer inzicht te verkrijgen in de
grondwatersituatie ter hoogte van de straat Oosterpark en de werking van de daar aanwezige
drain.

4.3 Waterhuishouding
Om het waterpeil in het Oosterpark beter beheersbaar te maken, is in samenspraak met
Waternet voorgesteld om in te zetten op twee sporen, namelijk:
•  Zorgen dat het water voor het gemaal vuilvrij blijft.
•  Beperken van de peilfluctuaties (gemiddeld niet meer dan +/- 0,10 m).

Om te voorkomen dat het gemaal in storing komt te staan is het van belang om de vijver en
vooral de aanvoersloot richting het gemaal frequent te schonen. Met regelmaat dient het drijfvuil
te worden verwijderd.
Indien enigszins mogelijk wordt geadviseerd de watergang ter optimalisatie van de wateraan-
voer naar het gemaal te verdiepen.

4.4 Cultuurtechniek
4.4.1 Bodem plantvakken en grasbermen
De in de plantvakken en grasbermen aangebrachte bovengrond heeft geen ideale samenstel-
ling. Verbetering is noodzakelijk, omdat in de huidige situatie de lucht-vochthuishouding en de
bodemstructuur niet voldoen. Aanhoudende natte omstandigheden zal gevolgen hebben voor
de jonge aanplant. Ook voor de in de plantvakken staande bomen kan de verweekte bovenlaag
nadelige gevolgen hebben. Dit vooral omdat de zuurstofhuishouding is verstoord.
Daarom is het noodzakelijk om nog op korte termijn de maatregelen te nemen om met name de
groeiomstandigheden voor de bomen te verbeteren. als het lukt om nog voor de aanvang van
he groeiseizoen de noodzakelijke verbeteringen te laten plaatsvinden, kan de schade aan de
bomen nog enigszins worden beperkt.

4.4.1.1 Verdichte profielen
Voor verbetering van de groeiomstandigheden is het noodzakelijk dat de in de ondergrond
waargenomen verdichtingen worden opgeheven, danwel de negatieve effecten daarvan worden
gecompenseerd. Per situatie dient te worden nagegaan welke maatregelen toepasbaar zijn.

Een meest optimaal resultaat is te bereiken middels uitvoering van (diepe) grondbewerkingen.
Dit kan alleen onder droge bodemcondities, waardoor het voor de bomen waarschijnlijk te lang
zal gaan duren voordat er een verbetering van de groeiomstandigheden te realiseren is. Ook is
het veelal niet mogelijk om zonder beschadiging van het wortelgestel de grondbewerkingen uit
te voeren.

Op korte termijn is het wel mogelijk om de effecten van de in de ondergrond waargenomen ver-
dichtingen enigszins te compenseren. In aanvulling op het plaatsen van beluchtingskokers kun-
nen verticale gaten worden geboord (tot circa 1,0 m -mv), welke tot aan het maaiveld met drain-
zand moeten worden aangevuld. De bij het boren van de gaten vrijkomende grond moet worden
afgevoerd. Wortelbeschadigingen als gevolg van de te boren gaten dienen tot een minimum te
worden beperkt, maar het is niet mogelijk om beschadigingen geheel te voorkomen.
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Daar waar meer ruimte beschikbaar is, kan ook worden overwogen om zandsleuven aan te
brengen. Ten behoeve van de afwatering en ontwatering is het aan te bevelen om indien er ook
sprake is van hoge grondwaterstanden een enkele drain in de zandsleuven aan te brengen (zie
§ 4.3.3).

Onder droge omstandigheden kan om de verdichte lagen te breken ook de ploftechniek worden
toegepast. Veelal wordt de ploftechniek op kleinschalig niveau toegepast als er vanwege de be-
schikbare ruimte en de lokale omstandigheden geen alternatieven beschikbaar zijn.
Met behulp van luchtdruk wordt een holle lans in de bodem bij de boom gebracht. Wanneer de
gewenste diepte is bereikt, wordt vanuit een compressieketel een hoeveelheid lucht onder hoge
druk uit de openingen van de holle lans geperst. Daardoor wordt de verdichte grond losge-
scheurd en ontstaan er luchtkanalen in de bodem. Het resultaat is een betere lucht- en vocht
huishouding en het vergroten van de doorwortelbare ruimte. Tevens zal stagnerend grondwater
wordt beter worden afgevoerd.

4.4.1.2 Hoge grondwaterstanden en kwel
Optimalisatie van de groeiomstandigheden is alleen mogelijk als het lukt het grondwaterniveau
en de kweldruk beter te reguleren. Het is derhalve van belang dat de drain langs het hoofdpad
(zie §4.2.1)  wordt aangebracht. Tevens wordt geadviseerd om, indien enigszins mogelijk, ook
in het plantvak enkele drains aan te leggen en de sleuven tot aan maaiveld aan te vullen met
drainzand. Deze drains kunnen op de langs het pad aan te leggen drain worden aangesloten.

4.4.1.3 Toplaagverbetering
Zodra de huidige opgebrachte bovenlaag voldoende is ingedroogd, kunnen maatregelen wor-
den getroffen om de samenstelling van de bovengrond en de bodemstructuur te verbeteren.
Een van de opties is om een laag van circa 0,08 m grove compost op te brengen en deels door
de bovenlaag werken. Indien mogelijk (afhankelijk van beworteling, beschikbare ruimte, grond-
waterstanden) verdient het aanbeveling om ter realisatie van een beter doorlopend bodem-
profiel een lichte bodembewerking uit te voeren.
Tevens is het aan te bevelen om het plantvak enigszins bol of hellend te profileren en te egali-
seren en de bovenlaag enigszins aan te drukken (maar niet verdichten). Het is van belang om
geen kuilige situaties meer te creëren, ook niet na te verrichten plantwerkzaamheden. Dit alles
ter bevordering van de oppervlakkige afwatering.

4.4.1.4 Locatie 1 - rond Parrotia en Pterocarya
Ter plaatste van de Parrotia en de Pterocarya kunnen geen bodemverbeterende werkzaam-
heden worden. De kans op beschadiging van de bomen (zowel boven als ondergronds) is te
groot. Daarom wordt geadviseerd om in aanvulling op de aanleg van de drain langs het hoofd-
pad de bovengrond handmatig te egaliseren, zodanig dat er geen sprake meer is van een inge-
sloten laagte rond de stamvoet van de bomen en afwaterend in de richting van de met zand
aangevulde drainsleuf.

4.4.1.5 Laagten rond de bomen
Waterstagnatie rond de stamvoet van de bomen dient te worden geminimaliseerd. Aanbevolen
wordt om de plantvakken en bermen zodanig te af te werken dat het water te allen tijde naar de
lagere delen kan afstromen en geen plasvorming meer rondde stamvoet van de bomen kan ver-
oorzaken. Verbetering is te realiseren door de bovengrond te herprofileren of, mits dat voor de
bomen niet nadelig is, met daarvoor geschikte bovengrond aan te vullen. Voorwaarde is wel dat
deze grondbewerkingen alleen onder droge weer en terreinomstandigheden mogen worden uit-
gevoerd. Tevens dienen er passende maatregelen te worden getroffen om boombeschadigin-
gen en verdichting van de ondergrond te voorkomen.
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4.4.1.6 Rond de tennisbaan (locatie 3)
Om de problemen op en rond de tennisbaan te kunnen oplossen, is het van belang dat het zij-
delings toestromende water adequaat wordt opgevangen. Dit is te realiseren door de profilering
van het maaiveld rondom de baan iets aan te passen, waardoor wordt voorkomen dat het water
rechtstreeks de baan op stroomt. Zodoende ontstaat er rond de baan een laagte / ondiepe
greppel, waarin ten behoeve van de afwatering een drain (Ø125 mm ribbeldrain met PP700) in
een tot aan maaiveld met grind of drainzand gevulde sleuf moet worden aangebracht. Onder
voorwaarde dat er te allen tijde een vrije afwatering mogelijk is, kan de drainage op het rond de
baan aanwezige riolering (hwa stelsel) worden aangesloten.

Daar waar in de ondergrond verdichtingen zijn gesignaleerd, kan worden overwogen om de on-
derlaag te doorboren of diverse zandsleuven aan te brengen (zie §4.3.1.)

4.4.2 Bodem grasvelden
4.4.2.1 Grote veld (locatie 10)
Voor een optimaal gebruik van met name de grotere grasvelden wordt geadviseerd om de kans
op plasvorming te minimaliseren en tevens de doorlatendheid van de toplaag te verbeteren.
Teneinde deze verbeteringen te realiseren wordt geadviseerd om de volgende werkzaamheden
uit te voeren:
•  De laagten uitvullen (dressen) met licht humeus, kleiarm, matig fijn tot matig grof zand (circa

2% organische stof, <2% lutum en M50 200 a 230 µm. De uitgevulde oppervlakken met gras-
zaad inzaaien. Voorafgaand dienen de aanwezige  bladresten e.d. te worden verwijderd en
de grond handmatig wat los te worden gemaakt zodat er een betere overgang wordt gecre-
eerd tussen de bestaande toplaag en het in de uitvulling te verwerken materiaal.

•  Nadat de zode is hersteld en ook de drains zijn doorgespoten (zie §4.4.3) de toplaag ver-
schralen door ca 80 m3/ha verschralingzand (<1% organische stof, <1% lutum en M50 200 à
230 µm. Vervolgens een bewerking uitvoeren met een vertidrain met lange conische pennen
(0,50 m) of met een diepbeluchtingsschudfrees en het resterende zand inslepen. Mede
afhankelijk van het gebruik van het veld / de velden is niet uitgesloten dat deze bewerking
meerdere jaren achtereen moet herhaald om de verdichte lagen te doorbreken.

•  Een goede optie voor een snelle verbetering van de doorlatendheid van de toplaag is te
bereiken door de Vibra-Sandmaster in te zetten, die zorgt voor een intensieve dooradering
van de toplaag. Daartoe dient voorafgaand aan de bewerking met de Vibra-Sandmaster
circa 180 m3/ha verschralingzand (<1% organische stof, <1% lutum en M50 200 a 230 µm) te
worden opgebracht. Voorafgaand dient in verband met de in de onderlaag waargenomen
verdichtingen een bewerking met een de vertidrain of een diepbeluchtingsschudfrees te
worden uitgevoerd.

•  Afhankelijk van dichtheid en de kwaliteit van het grasbestand kan worden overwogen om na
deze bewerkingen de zode door te zaaien.

4.4.2.2 Randstrook grasveld (locatie 9)
Ter plaatse van de randstrook van het veld dienen maatregelen te worden genomen ter verbe-
tering van de ontwatering alsmede ter verbetering van de doorlatendheid van het profiel. Gead-
viseerd wordt om evenwijdig aan het pad nog een extra drain (Ø80 mm ribbeldrain met pp700)
te leggen en de drainsleuf volledig aan te vullen met drainzand. Voor zover dat niet is gedaan,
dient ook evenwijdig aan het pad aangelegde drainssleuf volledig met drainzand te worden
gevuld. Voorts dienen ter bevordering van de afwatering haaks op de drainsleuven, op een on-
derlinge afstand van circa 2 m, zandsleuven te worden aangebracht. De bij de graafwerkzaam-
heden vrijkomende grond dient te worden afgevoerd.
Geadviseerd wordt om de toplaag te verschralen. Dit is te realiseren door nadat de zode is ge-
freesd, een laag van 8 cm verschralingszand op te brengen en intensief met de bestaande top-
laag te vermengen. Om een te sterke verhoging van het maaiveld te voorkomen, kan vooraf-
gaand tot circa 0,05 m van de bestaande toplaag worden afgeroomd.
De verdichte onderlaag kan worden gebroken door te woelen (tot een diepte van circa 0,40 m).
Ook kan ervoor worden gekozen om (in combinatie met de op het grote veld te verrichten werk-
zaamheden) dit deel te bewerken met een vertidrain of diepbeluchtingsschudfrees.
Nadat het maaiveld is geprofileerd en geëgaliseerd, dient het opnieuw te worden ingezaaid.
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In aanvulling hierop wordt geadviseerd om het oppervlakkig afstromende water adequaat op te
vangen, zodat er geen sprake meer kan zijn van afwenteling op het veld. Daartoe kan de goot
worden verlengd en kunnen enkele extra straatkolken worden geplaatst.

4.4.3 Drainage grasvelden
Tot nu toe zijn er geen grote gebreken geconstateerd. Wel wordt geadviseerd om vanwege de
waterstagnatie in enkele eindputten de drains door te spoelen en de putten te reinigen. De
drains dienen vanaf de afvoerleiding te worden doorgespoten. Per drain dient de lengte te wor-
den gemeten en geregistreerd tot waar de buis kan worden doorgespoten. Indien de lengte niet
in overeenstemming is met de op de revisietekening opgegeven drainlengte, dient de verstoring
te worden opgespoord en hersteld en de buis opnieuw te worden doorgespoeld.
Ter beperking van de schade dient de uitvoering in het voorjaar (als de toplaag droog is)  plaats
te vinden, bij voorkeur voorafgaand aan eventuele maatregelen ter optimalisatie van de grasvel-
den.

Voorts is het van belang dat de eindbuizen te allen tijde vrij op de vijver kunnen afwateren.
Daarom wordt geadviseerd om de eindbuizen regelmatig (minimaal twee keer per jaar) te con-
toleren en indien nodig schoon te maken of vrij te graven.

Niet uitgesloten is dat vanwege de diepte van de drainage, vooral op de hogere delen, veenla-
gen te diep worden ontwaterd. Daarom wordt geadviseerd om per veld de veendiepten in kaart
te brengen. Indien blijkt dat het veen tot (ruim) boven het ontwateringsniveau wordt aange-
boord, dient per drain (of enkele drains) de optimale ontwateringsdiepten (drempelhoogten) te
worden bepaald. Waar nodig kunnen ter verhoging van het ontwateringsniveau in de putten zo-
genaamde standbuizen worden geplaatst.
Geadviseerd wordt om de veenkartering ruim voor het doorspoelen van de drain te laten plaats-
vinden. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om nadat de drains zijn doorgespoten de standbuizen
aan te brengen.

4.5 Afwatering verhardingen
De effectiviteit van de molgoot kan enigszins worden vergroot door het profiel van de goot aan
te passen, zodanig dat het water er niet direct meer overheen stroomt. Uitgaande van de
bestande goot is een verbetering te realiseren door aan de zijde van het plantvak of grasveld
een extra verhoogde klinker of opsluitband aan te brengen, welke het afstromende water in de
richting naar de kolk kan geleiden.
Ook is te overwegen om op de locaties met veel oppervlakkig toestromend water in de laagten
en laaggelegen eindpunten een extra kolk te plaatsen. Daarbij zal echter een afweging moeten
worden gemaakt tussen het te verwachten effect ter vermindering van de wateroverlast
alsmede de schade die er als gevolg van een eventuele aanpassing te verwachten is.

4.6 Algemene uitvoeringsvoorwaarden
Kenmerkend voor het Oosterpark is de hydrologische en bodemkundige uitgangssituatie. Ver-
anderingen kunnen het fragiele evenwicht verstoren en daardoor van invloed zijn op de groei-
plaatsomstandigheden. Daarom is het van belang om in het  kader van de in het park uit te voe-
ren werkzaamheden nadrukkelijk rekening te houden met de onderstaande uitvoeringsvoor-
waarden:
•  Geen werkzaamheden (grondwerken, grondbewerkingen, drainage) uitvoeren onder natte

weer- en terreinomstandigheden en/of hoge grondwaterstanden. Dit in verband met de
kwetsbaarheid van het bodemprofiel en  de kans op structuurbederf door verdichting en ver-
smering.

•  Zoveel mogelijk de bestaande profielopbouw en aanwezige bodemstructuur handhaven. Als
gevolg van ontgravingen worden nieuw laagovergangen gecreëerd, wat een verstorend ef-
fect kan hebben ten aanzien van de waterdoorlatendheid van het profiel. Desgewenst kan
worden volstaan met een (beperkte) grondverbetering.

•  Bij uitvoering van grondaanvullingen en -verbeteringen zorgen voor een goede aansluiting
tussen de op te brengen laag en de bestaande bovengrond. Scherpe laagscheidingen zijn
nadelig voor de waterdoorlatendheid van het profiel. Veelal is het raadzaam om een ondiepe
grondbewerking te verrichten en teven verdichte bodemlagen breken.

•  Geen ophogingen rond de bomen aanbrengen en geen laagten rond de stamvoet creëren.
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4.7 Demarcatielijst  
Voor zover mogelijk is in de onderstaande demarcatielijst (zie tabel 4.1) bepaald of er sprake is 
van zogenaamde restpunten, of de nog uit te voeren werkzaamheden zijn gerelateerd aan de 
uitgevoerde werkzaamheden, of dat de maatregelen als aanvullende (nieuwe) werkzaamheden 
kunnen worden beschouwd. 
 
Het voorlopige beeld is dat op specifieke locaties in het park de gesignaleerde problemen mede 
uitvoeringgerelateerd kunnen zijn. Op deze locaties heeft de grond mogelijk onvoldoende rust 
gehad tijdens de voortgang van de werkzaamheden. Teneinde de overlast voor de gebruikers 
van het Oosterpark te beperken, is ernaar gestreefd om de uitvoeringsduur zo kort mogelijk te 
laten zijn. Daardoor zijn er werkzaamheden uitgevoerd onder (te) natte weer- en terreinomstan-
digheden. Ook na de werkzaamheden heeft het veel en lang geregend.  
Op sommige plaatsen kan dit hebben geleid tot verdichting in de ondergrond en een hetero-
gene, onsamenhangende profielopbouw met een structuurloze, watervasthoudende bovenlaag. 
Vanwege de complexe situatie is niet eenduidig vast te stellen waar de primaire verantwoording 
ligt voor de gesignaleerde problemen. 
 
 
Tabel 4.1 Demarcatielijst 

 Aspect / probleembeschrijving - maatregel Nieuw Rest-
punt 

Renovatie  

    bestek uitvoering 
 Bomen     
 Verbeteren lucht-vochthuishouding - Beluchtingskokers aanbrengen x  x x 
 Uitzetten wormen (optie)   x x 
 Beoordeling vitaliteit bomen in de zomer van 2016 x  x x 
      
 Hydrologie     
 Invloed kwel / ontwatering- vervangen drain langs hoofdpad noordzijde   x x 
 Invloed kwel / ontwatering - aanleg drain langs hoofdpad zuidzijde  x   
 Kleiberm in vijver, waardoor toename weerstand en verhoogde grondwaterstand 

rondom  
  x  

 Monitoring - beoordeling effect maatregelen – peilbuizen plaatsen en frequent 
grondwaterstanden opnemen 

x    

      
 Bodem plantvakken en grasbermen      
 Verdichte bodemlagen – lagen breken, doorboren (perforeren) en/of zandsleuven 

aanbrengen 
  x x 

 Ontwatering plantvakken – extra drainage aanbrengen x    
 Kwaliteit bovengrond verbeteren door opbrengen en doorwerken compost   x x 
 Afwerking toplaag - profileren en egaliseren    x 
 Rondom Parrotia laagte rond stamvoet – herprofileren t.b.v. afwatering   x x 
 Laagten rond bomen – herprofileren t.b.v. afwatering   x x 
 Rond tennisbaan afwatering verbeteren - herprofileren en drain in infiltratiesleuf  x  x  
 Rond tennisbaan verdichte lagen doorbreken of doorboren   x x 
      
 Grasvelden      
 Laagten uitvullen (dressen)   x x 
 Samenstelling toplaag verbeteren – verschralen    x x 
 Verdichtingen in onderlaag - bewerken met vertidrain of diepbeluchtingsschudfrees x  x x 
 Drainage grasvelden - drains doorspoelen    x 
 Drainage grasvelden - veeninventarisatie en instellen gewenste ontwateringsniveaus    x  
 Randstrook extra drain met sleufvulling en zandsleuven aanbrengen x    
 Randstrook verschralen – zand opbrengen en doorwerken x  x x 
 Randstrook woelen of later bewerken met vertidrain of diepbeluchtingsschudfrees x  x x 
 Biologische bemesting ter bevordering bodemleven en bodemstructuur x    
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Aspect / probleembeschrijving - maatregel Nieuw Rest-
punt

Renovatie

bestek uitvoering

Waterhuishouding en gemaal
 Storingen gemaal a.g.v. verontreinigingen – regelmatig vuil verwijderen x

Afwatering verhardingen
 Ontwerp molgoot, vlak gestraat - aanpassen profiel molgoot of extra klinker(s) aan-

brengen
x x

 Situering kolken - kolken bijplaatsen x x x

.
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Bijlage 1

Situatie locaties en bodemkundige opnamen
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Bijlage 2

Resultaten bodemkundige opnamen



Projectcode: 348490

Opdrachtgever: Grontmj

Datum: 26-01-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01-01

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 26-01-2016

GWS: 30

GHG: 20

GLG: 100

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
sterk zandhoudend, sterk 
wortelhoudend, K-waarde: 0,4, 
donkerbruin, Edelmanboor, 0,19 
kn con 2

-10

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
sterk wortelhoudend, K-waarde: 
0,2, donker zwartbruin, 
Edelmanboor, 0,15 kn

-40

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, 
sterk wortelhoudend, K-waarde: 
0,3, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

-80

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
K-waarde: 4, licht geelgrijs, 
Edelmanboor, spanningwater

-180

Volledig stenen, Edelmanboor, stuit

-181

Boring: 01-02

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 26-01-2016

GWS: 30

GHG: 20

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

groenstrook0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, K-waarde: 
0,2, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, 0,19 kn conus2

-30

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
sterk wortelhoudend, K-waarde: 
0,15, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor, 0,17, verwerkt

-50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
K-waarde: 2,8, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-65

Volledig puin, Edelmanboor, stuit

-66

Boring: 01-03

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 26-01-2016

GWS: 45

GHG: 30

GLG: 110

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

200

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sterk zandhoudend, K-waarde: 
0,5, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, opgebr

-20

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
K-waarde: 0,15, neutraalzwart, 
Edelmanboor

-80

Zand, matig grof, zwak siltig, 
K-waarde: 4, Edelmanboor

-110

Klei, sterk siltig, sterk humeus, 
resten veen, neutraal zwartgrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 01-04

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 26-01-2016

GWS: 30

GHG: 20

GLG: 100

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

200

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
sterk wortelhoudend, resten 
baksteen, K-waarde: 0,1, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, 0,1 kn 
conus 2

-30

Klei, matig zandig, sterk humeus, 
matig wortelhoudend, K-waarde: 
0,15, donker zwartbruin, 
Edelmanboor, <0,1 kn

-70

Zand, matig grof, zwak siltig, 
K-waarde: 4, lichtgrijs, 
Edelmanboor-110

Veen, sterk kleiïg, resten veen, 
K-waarde: 0,3, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: 348490

Opdrachtgever: Grontmj

Datum: 26-01-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01-05

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 26-01-2016

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

groenstrook0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
matig puinhoudend, resten zand, 
donkergrijs, Edelmanboor

-80

Volledig puin, Edelmanboor, stuit

-81

Boring: 01-5a

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 26-01-2016

GWS: 30

in m t.o.v. NAP

0

50

groenstrook0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
sterk wortelhoudend, donker 
zwartbruin, Edelmanboor-30

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor, verwerkt,donker 
grijsblauwe wortels

-55

Boring: 02-08

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 27-01-2016

GHG: 40

GLG: 110

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor, opgebr-20

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, zwak 
puinhoudend, K-waarde: 0,1, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
origineel,stevig, iets verdicht

-60

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, 
sterk wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-80

Klei, sterk siltig, matig 
puinhoudend, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-120

Boring: 02-09

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 27-01-2016

GHG: 60

GLG: 130

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak grindhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, opgebr, los< 0,1 kn 
conus2,

-24

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
matig grindhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, origineel,relatief 
droog,en hard,1 kn

-100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor-130

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
resten slib, donkergrijs, 
Edelmanboor, ongeroerd

-150



Projectcode: 348490

Opdrachtgever: Grontmj

Datum: 26-01-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 02-10

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 27-01-2016

GWS: 30

GHG: 20

GLG: 70

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
sterk zandhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, opgebr,0,1kn 
conus2, los

-10

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak grindig, K-waarde: 0,1, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
verwerkt, hard 0,5kn conus2

-35

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
sterk wortelhoudend, K-waarde: 
0,1, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-50

Veen, mineraalarm, uiterst 
wortelhoudend, K-waarde: 2,5, 
donkerbruin, Edelmanboor, los, 
watervoerend

-70

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-110

Boring: 03-11

X: 122937,78

Y: 485881,26

Datum: 27-01-2016

GWS: 20

GHG: 10

GLG: 90

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig grindig, K-waarde: 0,08, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
opgebr, hard,0,7 kn conus2

-40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
K-waarde: 3, licht grijsgeel, 
Edelmanboor, opgebr

-75

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
resten klei, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor, verwerkt,, 
zuurstofloos

-120

Boring: 03-12

X: 122951,85

Y: 485884,50

Datum: 27-01-2016

GWS: 0

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

groenstrook0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sterk puinhoudend, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor, opgebr, 
verwerkt

-70

Klei, sterk siltig, zwak 
puinhoudend, donker blauwgrijs, 
Edelmanboor, origineel

-80

Edelmanboor, stuit

-81

Boring: 03-13

X: 122957,93

Y: 485884,61

Datum: 27-01-2016

GHG: 10

GLG: 80

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

groenstrook0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
humeus, Edelmanboor

-26

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
zwak grindig, zwak puinhoudend, 
uiterst zandhoudend, K-waarde: 
0,1, donkerbruin, Edelmanboor, 
hard,dicht,grote korrelspreiding

-35

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, K-waarde: 2,5, licht 
grijsgeel, Edelmanboor, opgebr

-85

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
laagjes veen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, origineel

-150



Projectcode: 348490

Opdrachtgever: Grontmj

Datum: 26-01-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 04-07

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 26-01-2016

GHG: 40

GLG: 100

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

200

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor, 0,14 
kn conus2, opgebracht

-15

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor, 0,2 kn, 
stevig

-50

Veen, sterk kleiïg, sterk 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, los

-80

Veen, mineraalarm, K-waarde: 0,2, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd

-200

Boring: 05-06

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 26-01-2016

GWS: 25

GHG: 30

GLG: 120

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

200

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
sterk wortelhoudend, K-waarde: 
0,15, donkerbruin, Edelmanboor, 
vrij los0,18 kn conus2,opgebr

-45

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
matig roesthoudend, K-waarde: 
0,1, neutraalgrijs, Edelmanboor, 
verwerkt-80

Veen, mineraalarm, K-waarde: 1, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
los,watervoerend,waterbodemachtig-110

Veen, mineraalarm, Edelmanboor, 
ongeroerd

-200

Boring: 06-31

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 29-01-2016

GWS: 115

GHG: 70

GLG: 140

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sterk grindig, sterk grindhoudend, 
K-waarde: 0,6, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, opgebr, 0,2 kn 
conus 2

-15

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak grindig, zwak grindhoudend, 
K-waarde: 0,1, donkerbruin, 
Edelmanboor, hard, dicht 1 kn 
conus 2

-45

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
K-waarde: 0,3, donkerbruin, 
Edelmanboor, grofzandig gemengd

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor-140

Boring: 06-32

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 29-01-2016

GWS: 70

GHG: 50

GLG: 120

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
K-waarde: 0,3, donkerbruin, 
Edelmanboor, grofzandig 
gemengd, verzadigd

-17

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, matig grindig, K-waarde: 
0,08, donkergrijs, Edelmanboor, 
hard, dicht, grofzandig gemengd 1 
kn con 2

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
K-waarde: 2,8, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-130



Projectcode: 348490

Opdrachtgever: Grontmj

Datum: 26-01-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 09-19

X: 123164,49

Y: 485821,46

Datum: 28-01-2016

GWS: 75

GHG: 60

GLG: 140

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
K-waarde: 0,05, donkerbruin, 
Edelmanboor, hard, dicht, 
grofzandig gemengd,0,9 kn

-18

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, lichtgrijs, Edelmanboor, 
verwerkt, 0,5kn

-40

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, 
donker zwartbruin, Edelmanboor, 
origineel

-70

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, 
Edelmanboor, ongeroerd

-105

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
Edelmanboor

-150

Boring: 10-14

X: 123033,64

Y: 485841,14

Datum: 27-01-2016

GWS: 90

GHG: 50

GLG: 110

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak grindig, uiterst zandhoudend, 
grind, donkerbruin, Edelmanboor, 
0,4 kn conus2

-10

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak grindig, K-waarde: 0,05, 
donkerbruin, Edelmanboor, 0,9 kn 
hard,dicht,grote korrelspreiding

-40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
K-waarde: 4,5, licht grijsgeel, 
Edelmanboor, drainzand,

-60

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
K-waarde: 0,2, donkergrijs, 
Edelmanboor, verwerkt

-90

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, 
resten veen, K-waarde: 0,6, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
verwerkt, watervoerend

-130

Zand, matig grof, zwak siltig, 
Edelmanboor

-150

Boring: 10-15

X: 123078,46

Y: 485836,66

Datum: 27-01-2016

GWS: 75

GHG: 50

GLG: 100

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak grindig, donkerbruin, 
Edelmanboor, zode,0,3 kn

-10

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak grindig, K-waarde: 0,05, 
donkerbruin, Edelmanboor, hard, 
dicht 1 kn conus2

-35

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
K-waarde: 4, licht grijsgeel, 
Edelmanboor

-55

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
K-waarde: 1,8, lichtgrijs, 
Edelmanboor, opgebr, verwerkt

-100

Veen, sterk kleiïg, neutraal 
bruinzwart, Edelmanboor, 
waterbodemachtig

-140

Volledig stenen, Edelmanboor, stuit

-141

Boring: 10-16

X: 123101,43

Y: 485833,56

Datum: 27-01-2016

GWS: 100

GHG: 55

GLG: 120

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
K-waarde: 0,15, donkerbruin, 
Edelmanboor, vrij hard,0,6 kn

-18

Zand, matig grof, zwak siltig, 
K-waarde: 4, Edelmanboor, opgebr-45

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
K-waarde: 0,4, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor, verwerkt, origineel

-65

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
K-waarde: 0,1, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-85

Veen, mineraalarm, neutraalzwart, 
Edelmanboor, vrij droog, veraard

-120

Klei, sterk siltig, zwak 
puinhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor-160



Projectcode: 348490

Opdrachtgever: Grontmj

Datum: 26-01-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 10-17

X: 123212,26

Y: 485827,74

Datum: 28-01-2016

GWS: 59

GHG: 20

GLG: 110

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
K-waarde: 0,1, donker zwartbruin, 
Edelmanboor, dicht, grofzandig 
gemengd,grote korrelspreiding

-25

Zand, matig grof, zwak siltig, 
K-waarde: 4, licht grijsgeel, 
Edelmanboor, opgebr

-50

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sterk zandhoudend, 
K-waarde: 0,4, neutraalgrijs, 
Edelmanboor, verwerkt

-70

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
sterk wortelhoudend, zwak 
puinhoudend, K-waarde: 0,1, 
neutraal zwartgrijs, Edelmanboor, 
verwerkt

-110

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
laagjes veen, zwak puinhoudend, 
K-waarde: 0,4, donkergrijs, 
Edelmanboor, origineel

-160

Boring: 10-18

X: 123228,87

Y: 485860,24

Datum: 28-01-2016

GLG: 100

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
K-waarde: 0,15, donkerbruin, 
Edelmanboor, vrij hard, grofzandig 
gemengd, 0,45kn

-25

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
K-waarde: 0,05, donker zwartbruin, 
Edelmanboor, dicht, grofzandig 
gemengd,0,65kn

-35

Zand, matig grof, zwak siltig, 
K-waarde: 4, licht geelgrijs, 
Edelmanboor, opgebr

-60

Veen, sterk kleiïg, K-waarde: 0,1, 
neutraal zwartbruin, Edelmanboor, 
origineel

-100

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
matig puinhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

-130

Volledig puin, Edelmanboor, stuit

-131

Boring: 11-29

X: 123292,25

Y: 485883,61

Datum: 29-01-2016

GWS: 20

GHG: 10

GLG: 70

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

groenstrook0

Klei, matig zandig, sterk humeus, 
zwak wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-20

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, 
zwak wortelhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-65

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig puinhoudend, K-waarde: 4, 
lichtgrijs, Edelmanboor, 
watervoerend, open structuur-100

Klei, matig zandig, resten puin, 
K-waarde: 0,15, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor, verwerkt

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, zwak slibhoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor, 
waterbodemachtig

-160

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
Edelmanboor, ongeroerd

-170

Boring: 12-30

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 29-01-2016

GWS: 0

GHG: 0

GLG: 100

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, K-waarde: 
0,3, donkerbruin, Edelmanboor, 
verzadigd

-40

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, K-waarde: 
1,5, donkergrijs, Edelmanboor, 
verwerkt, open structuur, brokkelig

-60

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
matig wortelhoudend, K-waarde: 
0,5, lichtgrijs, Edelmanboor, 
origineel

-100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
licht blauwgrijs, Edelmanboor

-160



Projectcode: 348490

Opdrachtgever: Grontmj

Datum: 26-01-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 13-24

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 28-01-2016

GWS: 10

GHG: 5

GLG: 90

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sterk wortelhoudend, K-waarde: 
0,2, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

-15

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, K-waarde: 
0,3, donkergrijs, Edelmanboor

-50

Veen, sterk kleiïg, uiterst 
wortelhoudend, K-waarde: 5, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
watervoerend

-80

Veen, mineraalarm, sterk 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, lchte 
bauwverkleuring wortels-140

Boring: 13-25

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 28-01-2016

GWS: 10

GHG: 5

GLG: 110

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
sterk wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-35

Zand, matig grof, zwak siltig, 
K-waarde: 5, lichtgeel, 
Edelmanboor, verwerkt,ingebracht, 
watervoerend

-65

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, K-waarde: 
0,15, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, verwerkt

-115

Klei, sterk siltig, zwak 
puinhoudend, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor, origineel

-160

Boring: 13-26

X: 123265,41

Y: 485817,76

Datum: 28-01-2016

GWS: 10

GHG: 10

GLG: 80

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

gras0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, K-waarde: 
0,1, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 1,5, 
licht bruingrijs, Edelmanboor, 
verwerkt,ingebracht, watervoerend

-60

Klei, uiterst siltig, zwak 
puinhoudend, sporen wortels, 
donkergrijs, Edelmanboor, 
watervoerend, brokkelig

-110

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor, 
origineel

-160

Boring: 13-27

X: 123323,18

Y: 485822,87

Datum: 29-01-2016

GWS: 90

GHG: 70

GLG: 140

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

200

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk wortelhoudend, 
uiterst zandhoudend, K-waarde: 
0,5, neutraalbruin, Edelmanboor, 
opgebr, verwerkt

-20

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sterk wortelhoudend, K-waarde: 
0,3, donkerbruin, Edelmanboor, 
verwerkt

-60

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, K-waarde: 
0,1, donkerbruin, Edelmanboor

-95

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
matig puinhoudend, K-waarde: 
0,5, licht grijsbruin, Edelmanboor, 
origineel

-140

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
zwak slibhoudend, zwak 
plantenhoudend, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs, Edelmanboor

-210



Projectcode: 348490

Opdrachtgever: Grontmj

Datum: 26-01-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 13-28

X: 123316,93

Y: 485841,39

Datum: 29-01-2016

GWS: 5

GHG: 0

GLG: 70

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

gras0

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, 
matig wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, los, verzadigd

-40

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak grindig, sporen wortels, 
sporen puin, K-waarde: 1,5, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
watervoerend, open structuur, 
brokkelig

-70

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
K-waarde: 0,8, donkergrijs, 
Edelmanboor, origineel

-100

Boring: 14-20

X: 123171,63

Y: 485809,53

Datum: 28-01-2016

GWS: 0

GHG: 0

GLG: 80

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

groenstrook0

Veen, zwak kleiïg, sterk 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, watervoerend

-50

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
resten veen, K-waarde: 0,2, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor, 
verwerkt

-150

Boring: 14-21

X: 123181,89

Y: 485795,55

Datum: 28-01-2016

GWS: 5

GHG: 0

GLG: 90

Boormeester jsmd
in m t.o.v. NAP

0

50

100

150

groenstrook0

Veen, zwak kleiïg, sterk 
wortelhoudend, K-waarde: 0,6, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
watervoerend

-40

Klei, sterk siltig, matig 
wortelhoudend, K-waarde: 0,8, 
neutraalgrijs, Edelmanboor, 
watervoerend, open structuur

-80

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
laagjes veen, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor, origineel

-160

Boring: 15-22

X: 123085,42

Y: 485893,16

Datum: 28-01-2016

GWS: 10

GHG: 5

GLG: 60

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0

50

100

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak grindhoudend, sterk 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, 0,5kn conus 2,iets 
verdicht

-30

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sterk wortelhoudend, 
K-waarde: 0,6, donkerbruin, 
Edelmanboor, watervoerend

-50

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-60

Veen, sterk kleiïg, sterk 
wortelhoudend, K-waarde: 8, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
watervoerend

-90

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
Edelmanboor

-130



Projectcode: 348490

Opdrachtgever: Grontmj

Datum: 26-01-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 15-23

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 28-01-2016

Boormeester jsmid
in m t.o.v. NAP

0
groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak grindhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, verzadigd

-20

Veen, mineraalarm, uiterst 
wortelhoudend, K-waarde: 7, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
watervoerend,kweldruk?

-40



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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