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1 Inleiding

Een aantal woningeigenaren/bewoners van de Merenwijk maakt zich ongerust over mogelijke droogstand van de
houten funderingsdelen onder hun woningen en over de mogelijke schade aan de houten funderingsdelen als
gevolg van de droogstand. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat de
grondwaterstanden lager werden dan gedurende ‘normale’ jaren in de laatste decennia.

Uit metingen van één van de eigenaren/bewoners blijkt dat het grondwaterpeil aan het eind van de zomer 2022
inderdaad ver is uitgezakt. De betreffende eigenaar/bewoner meet sinds de zomer van 2018 met enige
regelmaat de grondwaterstand. De metingen worden uitgevoerd met een zelf bedachte vlotter die op het
grondwater drijft, een waterpas en een rolmaat. Eind zomer 2022 is door de eigenaar/bewoner voor het eerst
een grondwaterstand gemeten die lager ligt dan het bovenste deel van het funderingshout. Dat de
grondwaterstand in 2022 ver daalt, is ook terug te zien in de grafieken met het grondwaterverloop in de
meetpunten van het gemeentelijke grondwatermeetnet. Onderstaande grafiek geeft het verloop van de
grondwaterstand in het gemeentelijke meetpunt op de kruising van de Cormorantwerf en de Damloperwerf
weer. Dit meetpunt laat doorgaans lage grondwaterstanden zien.

Al met al aanleiding om te onderzoeken hoe het nu zit met het grondwater en de funderingen.
Dit onderzoekplan is een voorstel voor het onderzoek en de bijbehorende metingen.

1.1 Te onderzoeken onderwerpen
We stellen voor om de volgende onderwerpen in het onderzoek mee te nemen:
 Funderingen: nagaan hoe hoog het bovenste funderingshout zit en hoe ‘hard’ het hout nog is
 Grondwater: nagaan of de grondwaterstand direct naast de woningen zich anders gedraagt dan die in het

openbare gebied (dicht bij de gemeentelijke riolering)
 Riolering en watersysteem: nagaan of het riool wellicht lekt en daardoor invloed kan hebben op de

grondwaterstand. Tevens nagaan of er vanuit het boezemwater een inlaatmogelijkheid is in het
polderwatersysteem van de Merenwijk
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2 Onderzoeksplan
We stellen voor om drie zaken te onderzoeken
1) Funderingen
2) Grondwaterstanden
3) Riolering en watersysteem

2.1 Funderingen
Wij stellen voor om bij 4 panden de funderingen opgraven tot aan het bovenste funderingshout om het
volgende vast te stellen:
 Of er houten palen zijn toegepast.
 Hoe hoog zit het funderingshout en komt dit overeen met de hoogte die op de bouwtekeningen wordt

aangegeven. Als de eigenaar van het pand hier toestemming voor geeft, dan stellen we ook vast hoe ver het
funderingshout in de betonopzetter zit. Dit doen we door gaten te boren in de onderkant van de
betonopzetter, telkens 10 centimeter hoger, gerekend vanaf onderzijde beton

 Wat de houtsoort van de funderingspalen is
 Hoe ver het hout is gedegenereerd (hoe ‘hard’ is het hout nog)

Afstemmen met eigenaren/bewoners
Een funderingsinspectie is een ingrijpende gebeurtenis. Vooral vanwege het
feit dat er langs de buitengevel een gat moet worden gegraven tot aan de
bovenzijde van het funderingshout. Het is dus zaak om de werkzaamheden
goed af te stemmen met de eigenaar en de bewoner van het pand waar het
onderzoek plaatsvindt.

We zorgen ervoor dat we de werkzaamheden en de planning ervan vooraf goed afstemmen met de eigenaar en
bewoner. Natuurlijk regelen we ook de toestemming om de funderingsinspectie uit te voeren (en ook om de
grondwatermeetpunten op het eigen terrein te mogen plaatsen en bemeten).

Onderzoekslocaties/panden:
We gaan bij 4 panden funderingsonderzoek uitvoeren. Twee locaties in de buurt van het boezemwater en twee
locaties die meer centraal in de Merenwijk liggen en waar niet direct oppervlaktewater in de buurt ligt. De
centrale locaties als een soort worst-case verkenning.

Locatie 1, bij boezemwater
- Damastroos 9; vanwege het feit dat de eigenaar al geruime tijd het grondwaterpeil in de gaten houdt en ook

registreert.

Locatie 2, bij boezemwater
- Stokroos 11; vanwege het feit dat de eigenaar aangeeft dat de woning achterover helt.

Locatie 3, centraal in de wijk
- Klipperwerf 2; vanwege het feit dat we verwachten dat er houten funderingsdelen aanwezig zijn en dat het

grondwatermeetnet van de gemeente in dit gebied de laagste grondwaterstanden laat zien.  Bovendien ligt
het pand in de buurt van een aantal bomen, die invloed hebben op de grondwaterstand.

Locatie 4, centraal in de wijk
- Platanenrode 1; vanwege het feit dat de Roden-buurt in de integrale wijkaanpak over 5 jaar op de
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planning staat en omdat er in de buurt van het pand een aantal bomen staat, die invloed hebben op de
grondwaterstand.

Vergelijken met archiefgegevens
Gegevens van het funderingsonderzoek bij de 4 panden vergelijken met de resultaten van de ‘Verkenning
funderingen’ die gemeente Leiden heeft laten uitvoeren. Dit om te beoordelen of de gemeten hoogte van het
bovenste funderingshout overeenkomt met de opgave volgens de bouwtekening en andere archiefstukken.

Actualiseren overzicht funderingskaart
Het meest actuele overzicht van de funderingssituatie in de Merenwijk is te vinden in het rapport ‘Verkenning
funderingen’. Onderstaande figuur geeft een weergave van de overzichtskaart van het type fundering dat
waarschijnlijk is toegepast bij de woningen in de Merenwijk. We stellen voor om de resultaten van het
funderingsonderzoek dat we nu gaan uitvoeren op te nemen in de verkenning funderingen, zodat de kaart een
actueel beeld geeft en betrouwbaarder wordt.
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2.2 Grondwaterstanden
Bij de panden waar funderingsonderzoek plaatsvindt meetpunten aanleggen om de fluctuatie van het
grondwater te meten:
- 1 meetpunt in het openbare gebied bij het gemeentelijke riool
- 1 meetpunt tegen de gevel van de woning waar de fundering is/wordt opgegraven
- Optioneel; 1 meetpunt tegen de woning aan de kant van het oppervlaktewater (als dit dicht in de buurt ligt,

zoals bij de Damastroos en Stokroos)

De grondwatermetingen dienen ervoor om vast te stellen of het
grondwaterniveau in de buurt van het bovenste funderingshout komt
of zelfs lager wordt. Door per onderzocht pand op meerdere locaties
te meten, krijgen we in beeld of bomen, lekke riolen en/of
oppervlaktewater het grondwaterpeil beïnvloeden.

Optioneel: uitbreiden grondwatermeetnet
Het is ter overweging om verspreid over de Merenwijk een aantal
grondwatermeetpunten toe te voegen in het openbare gebied, ten
einde een beter vlakdekkend beeld te krijgen van het grondwater in
de wijk.

Geohydrologische verkenning
We willen beter in beeld krijgen waarom het grondwater in de Merenwijk zich gedraagt zoals het zich gedraagt.
Daarom voeren we een geotechnische verkenning uit. We kijken naar de volgende onderwerpen:
- Archiefstukken bouw Merenwijk. Om gevoel te krijgen bij de bodemopbouw, de ingrepen die tijdens de

bouw van de wijk gedaan zijn en de relatie daarvan met het grondwaterpeil, gaan we in het
gemeentearchief na of er informatie is die helpt om de geohydrologische situatie goed te duiden. We
zoeken naar:

o geotechnische stukken (oorspronkelijke maaiveldhoogte, ophoging, sonderingen/geotechnisch
advies, zandpalen en dergelijke)

o bouwtekeningen (uit het archief en via de eigenaren/bewoners)
- Verkennen droge jaren. We voeren een verkenning uit naar de maandelijkse neerslagtekorten vanaf 1975.

We doen dit op basis van openbaar beschikbare gegevens van het KNMI. We vergelijken de historische
gegevens met de gegevens van de zomer van 2022 om gevoel te krijgen voor de verhouding tussen de
grootte van het neerslagtekort en de daling van de grondwaterstand. We gebruiken hiervoor tevens de
grondwatermetingen van de bewoner van Damastroos 9 en van het gemeentelijke grondwatermeetnet.
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2.3 Riolering en watersysteem
We zien dat de grondwaterstanden in het openbare gebied behoorlijk dalen tijdens droge perioden. Dat kan
verschillende oorzaken hebben. Om gevoel te krijgen bij de oorzaken van de verlaging van het grondwater, gaan
we de volgende zaken bekijken:
- Verkenning schadebeelden riolering. Als rioolleidingen kapot zijn, dan kan het grondwater in de rioolbuizen

stromen. Ze kunnen dan invloed hebben op de grondwaterstand doordat het grondwater in de rioolbuizen
stroomt. Afhankelijk van de diepteligging van het riool. We beoordelen dit aan de hand van de riooltekening
met de diepte van het riool er op

De frequentie waarmee de inspectie van de van de rioleringen wordt uitgevoerd is ééns in de 7 jaar.
Waarschijnlijk zijn er door de gemeente in de jaren 2014 en 2015 ook rioolinspecties uitgevoerd in de
Merenwijk. Bovendien zal de riolering van de Merenwijk in het jaar 2023 opnieuw worden geïnspecteerd.
We gaan de gegevens van deze inspectieronden ook analyseren.
Met de inspectieresultaten stellen we vast:

o Of er in de rioolleiding schades zijn die kunnen leiden tot het instromen van grondwater
o Wat de locatie is van deze schades
o Hoe erg de schades zijn

We relateren de schades aan de diepteligging van het rioolstelsel en de hoogte van het grondwater.
Op basis daarvan doen we een uitspraak over de mogelijke invloed van het riool op het grondwaterpeil

Snel op de planning
In overleg met de gemeente gaan we na of we de riolering in de buurten waar we de
funderingsonderzoeken uit gaan voeren, in het eerste kwartaal van2023 kunnen laten inspecteren, zodat we
de nieuwste inspectieresultaten kunnen analyseren. Er is inmiddels contact geweest met het bedrijf dat de
rioolinspecties gaat uitvoeren

- Verkennen invloed van bomen. Bomen onttrekken met hun wortels grondwater om te kunnen groeien en in
leven te blijven. De gemeente heeft een verkenning laten uitvoeren naar het effect van bomen op de
grondwaterstand. We gebruiken de resultaten van deze verkenning om na te gaan of er in de Merenwijk
locaties zijn aan te wijzen waar bomen/boomgroepen de grondwaterstand structureel beïnvloeden.

- Verifiëren inlaatmogelijkheid boezemwater. Afgezien van de oorzaak van lage grondwaterstanden, is het
wenselijk om te weten of er eventueel water aangevoerd kan worden om ter plaatse van de houten
funderingen te infiltreren en zo het funderingshout nat te houden. We gaan bij het Hoogheemraadschap
van Rijnland na of er in de Merenwijkpolder een inlaatvoorziening vanuit het boezemwater aanwezig is
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1e verkenning schadebeelden rioolinspecties
In 2007 en in 2008 zijn de riolen geïnspecteerd met een rijdende camera. Op basis van de inspectiebeelden is
vastgesteld of de rioolleidingen schades hebben. De vastgestelde schades kunnen worden vertaald naar een
kaart waarop te zien is welke riolen lek kunnen zijn en daardoor grondwater kunnen onttrekken.

Een snelle verkenning van de schadebeelden uit 2007 en 2008 geeft voor de riolen bij de locaties waar we de
funderingsinspecties willen uitvoeren het volgende beeld:
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3 Analyse
De analyse betreft onderstaande onderwerpen en wordt in gang gezet als de onderzoeksresultaten voorhanden
zijn.

Dit hoofdstuk vullen we aan met de resultaten van het uit te voeren onderzoek en de metingen.

3.1 Funderingen
Resultaten uit funderingsinspectie worden geanalyseerd en hierin verwerkt. Daarnaast vergelijken we de
resultaten met archiefgegevens en actualiseren we de funderingskaart.

3.2 Grondwaterstanden
Analyse van grondwatermeetreeksen van bestaande en nieuwe peilbuizen in relatie tot oppervlaktewater,
funderingen, riolering en bomen.

3.3 Riolering en watersysteem
De vastgestelde schades worden vertaald naar een kaart, waarop te zien is welke riolen lek kunnen zijn en
daardoor grondwater kunnen onttrekken.
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