
Grondwateroverlast te 
Noordwijk

Een presentatie door:
ing. H.J. Everts
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De presentatie:

• Het probleem
• De gekozen oplossing
• Het doel van de review op die oplossing
• De aanpak van de review
• Het resultaat van de review
• Een alternatief?
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Het probleem van 
de wateroverlast

• In 2013 veel klachten
   over wateroverlast.
   (bron: Wareco/Deltares 2014)
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Waar zit het probleem?
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In het lage gedeelte 
van Noordwijk, 
achter de 
ontbrekende 
duinenrij!



De grondwater-
stand
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(bron: Wareco/Deltares 2014)

Dijk in duin

Kleinste drooglegging
in geval van een laag 
maaiveld en een hoge 
grondwaterspiegel.



Oorzaken hoge waterstanden in 2013

Samenloop van ongunstige factoren leidde eind 2013 tot een
verhoging van de grondwaterstand bij de Hoofdstraat
van 1 m (bron: Wareco en Deltares 2015).
Oorzaken:
- Verplaatsing van de kustlijn (2008)
- Aanleg dijkconstructie in het duin (2008)  (85%)
- Aanleg infiltratievoorzieningen (2008-2012)     (15%)
- Lekke riolering (oud); 
- Extreme neerslag (eind 2013) en obstructies (oud) 
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Drooglegging bij Parallel Boulevard
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3,5 tot 4 m drooglegging



Drooglegging bij Hoofdstraat
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Drooglegging circa 2,5 m



De ondergrond

29-5-2020 Everts Geotechniek BV                                 Wateroverlast Noordwijk 9

Z

K

Z



De presentatie

• Het probleem
• De gekozen oplossing
• Het doel van de review
• De aanpak van de review
• Het resultaat van de review
• Een alternatief?

29-5-2020 Everts Geotechniek BV                                 Wateroverlast Noordwijk 10



De grondwaterstand verlagen.
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Van huidige situatie 
(blauw) naar de situatie 
van voor 2008 (rood)
(bron: afwegingskader Gemeente 
Noordwijk)



Hoe?
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Door in de Parallel 
Boulevard boven de 
kleilaag een drain aan te 
leggen en daar het 
grondwater voldoende te 
verlagen; ook in de 
Hoofdstraat. Drain



Waar een drain?
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Zie groene lijn in de 
Parallel Boulevard
(rode stippen zijn 
bekende plaatsen 
met wateroverlast).



Hoe diep komt
de drain?
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Maximaal ongeveer 
7 m diep!



Kan dat wel?            een praktijkproef
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Doel van de review

Een onafhankelijk antwoord krijgen op de volgende vragen:

- Is het voorziene plan van horizontale drainage in de Parallel Boulevard 
wel uitvoerbaar? 

- Wat betekent dat voor de belendingen?
- Gaat het plan werken?
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Aanpak review

• Bestudering van het dossier, met alle onderliggende stukken en het 
concept-bestek

• Vergelijking van de uitkomsten met andere projecten en eigen 
ervaring

• Opstellen van een lijst met (kritische) vragen
• Open discussie met de opstellers van het plan en hun adviseurs
• Rapportage van de bevindingen
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Het resultaat van de review (1):

• Aanleg drains is niet geheel zonder risico, maar onder 
voorwaarden uitvoerbaar. Beperkte (esthetische) schade aan de 
belendingen is niet uit te sluiten.

• Welke voorwaarden:
- Pas het tracé van de drain en de monitoring van de belendingen 

aan op de kwetsbaarheid van de individuele belendingen.
- Neem de ervaringen en werkwijze m.b.t. praktijkproef over in het 

bestek.
- Besteed het werk aan in de vorm van een RAW-bestek.
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Het resultaat van de review (2):

• Een RAW-bestek houdt de verantwoordelijkheid van het ontwerp 
en de uitvoeringswijze bij opdrachtgever (85% Rijnland, 15% 
Gemeente Noordwijk). Die keuze acht ik gezien de praktijkproef 
verantwoord. 

• Daarmee wordt de aanbestedingsprijs relatief hoog, maar wordt 
de grootste zekerheid verkregen dat de aanleg volgens plan 
verloopt.

• Op voorhand is er geen reden om te twijfelen aan de werking van 
het systeem (gebaseerd op in situ metingen, gekalibreerde 
rekenmodellen en inschakeling van professionele adviesbureaus).
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Waarom werkt de drain nu wel?

• Kon. Wilhelminaboulevard: drain in een boorgat.
• Parallel Boulevard: drain aangelegd in een droge sleuf.
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Glasparel 
2-6 mm

zand

Drain 200 mm RVSDrain 165 mm

Aanvulzand 
in boorgat 
(250 mm)

zand

Zand met 
steunvloeistof

Intrede grondwater

Rand boorgat
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Het plan 
Van Haaster
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§ Bemalingen combineren 
met te maken garages

§ Nu twee locaties 
voorzien (Maarten 
Kruytstraat/Schuitengat)

§ Afzonderlijke 
bemalingssystemen 
(horizontaal op 3 a 4 m 
diepte)



Het dekkings-
gebied
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§ plan Van Haaster verlaagt 
alleen voldoende in witte 
zones; 

§ dus niet bij alle locaties 
met wateroverlast, zoals 
de diepe drain doet.

§ gevolg: wateroverlast-
probleem niet opgelost en 
geen infiltratie van 
regenwater mogelijk.



Een afweging

Plan Van Haaster:
• Meer bemalingen nodig dan 2 (--)
• Relatief moeilijk te onderhouden (-)
• Aanleg met weinig risico’s (+)
• Uitwerking: idee-stadium (-)
• Financiering: voor extra systemen 

onduidelijk (-)

Diepe drain:
• Een (1) systeem volstaat (robuust) (++)
• Relatief eenvoudig te onderhouden (+)
• Aanleg niet zonder risico’s (--)
• Uitwerking: besteksgereed (+)
• Financiering: rond (+)
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