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Beïnvloedt een diepwand op de Noord-boulevard de drinkwater-
productie? 

De gemeente Den Haag wil met een aantal particuliere ontwikkelaars van de Noord-Boulevard in Scheveningen 

renoveren. Hiervoor is een stedenbouwkundig kader opgesteld dat voorziet in de sloop en herbouw van 

gebouwen langs de Zeekant en in de aanpassing van de openbare ruimte.  

 

 
Figuur 1 Ontwerp van de Noordboulevard in Scheveningen. 

 

De bestaande gebouwen grenzen aan de parkeergarage van de appartementencomplexen aan de landzijde. 

Voor de sloop van de bestaande gebouwen is een diepwand nodig. Zonder diepwand kan namelijk niet veilig 

gewerkt worden bij de sloop. Bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning die nodig is voor deze diepwand 

heeft het waterschap gemeld dat verstoring van het grondwater een mogelijk risico is. De diepwand wordt 

geplaatst in een waterbeschermingsgebied. Dit gebied is een bufferzone rondom het waterwingebied voor 

drinkwater. Dunea is de beheerder van de het drinkwatergebied; de provincie Zuid-Holland heeft in de 

milieuverordening deze zone als milieubeschermingsgebied aangewezen. 

 

Dunea ziet er op toe dat de voorgenomen activiteiten geen bedreiging vormen voor de drinkwaterproductie. Bij de 

vergunningverlening wordt dit belang getoetst. Verstoring van de grondwaterstroming (richting) en van de 

grondwaterkwaliteit (vanwege bijvoorbeeld toepassing van potentieel vervuilend materiaal in ondergrondse 

constructies) zijn potentiele risico’s.  

 

In deze memo onderzoeken we in welke mate de ondergrondse constructie (de diepwand) een barrière kan zijn 

voor de grondwaterstroming in de beschermingszone. Ook brengen we in beeld of het aannemelijk is dat deze 

verstoring een risico vormt voor de drinkwaterproductie. Dit onderzoek is uitgevoerd met de beschikbare 

informatie en met gebiedskennis, zonder modelering of simulatie van de verstoring.   
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De ondergrond is redelijk compleet in beeld te brengen 

Er is veel bekend over de ondergrond en over de grondwaterstanden in de omgeving van de projectlocatie: 

 Via de publieke site www.dinoloket.nl kan informatie over beschikbare peilbuizen, boringen en opbouw 

van de ondergrond opgevraagd worden.  

 Dunea houdt in haar beheergebied de grondwaterstand in peilbuizen bij, en heeft aangeleverd op welke 

peilen de infiltratievijvers en de drains voor de winning van drinkwater gehouden worden.  

 De gemeente Den Haag heeft alle beschikbare peilbuisgegevens in de gemeente via de site 

http://www.grondwaterindenhaag.nl/ beschikbaar gesteld. 

 Op de projectlocatie is op drie plaatsen een peilbuis geplaatst, toegerust met een continue registratie 

(divers). Op dit moment zijn meetgegevens over een periode van ca. 2 maanden beschikbaar.  

 Informatie over de hoogteligging van het maaiveld is beschikbaar via de site www.ahn.nl. 

 Dunea heeft een indicatieve kaart van de ligging van de contourlijnen van het grondwater aangeleverd. 

Deze laat zien dat er in de omgeving van het project relatief weinig informatie beschikbaar is. 

 De (gemiddelde) waterstanden van waterlopen in de gemeente is ook beschikbaar. Wateroppervlakken 

beïnvloeden de grondwaterstanden in de naastgelegen omgeving. Een relatief hoog waterpeil zorgt voor 

infiltratie van grondwater, lage waterpeilen zorgen voor ontwatering of drainage van het grondwater. De 

drie meest relevante wateren en de ligging van de drain die voor de drinkwaterwinning zorgt is in 

onderstaande figuur geïllustreerd. 

 

 
Figuur 2 Projectlocatie van de diepwand en belangrijkste controlerende waterlichamen. 

 

Niet overal zijn grondwaterstanden beschikbaar. Vooral in de kuststrook ontbreken betrouwbare metingen van het 

grondwater. Hiervoor is gebruik gemaakt van informatie die door Dunea is aangeleverd. Het is bekend dat in de 

zone van het Zwarte Pad verhoogde grondwaterstanden voorkomen, vanwege de afstand van ca. 400 m tussen 

de zee en de drainage voor de winning. Op deze locatie zit een zoetwaterbel in de duinen, met een 

waterscheiding die ongeveer op de locatie van het Zwarte Pad ligt. Deze waterscheiding zorgt er voor de 

grondwater aan de zeezijde van het pad afstroomt naar zee. Dit is belangrijk voor de drinkwaterwinning, omdat in 

de duinen puin ligt dat mogelijk verontreinigd is. Het is niet bekend op welke hoogte het grondwater in de 

waterscheiding ligt. Voor deze analyse hebben we aangenomen dat het waterpeil zich op ca. NAP +1,5 m 

bevindt: een geringe verhoging ten opzichte van de twee ontwateringslichamen van de Noordzee en de 

winningsdrain.  

 

In Figuur 3 zijn de beschikbare peilbuisgegevens, de waterstanden en de schattingen van de kust-lijn (NAP 0,0 

m) en de waterscheiding in de omgeving Zwarte pad aangegeven. Als ondergrond is de maaiveldhoogte gebruikt. 

Het duinen liggen op een hoogte van NAP 18 m of hoger, de projectlocatie op ca. NAP +6 m en de vallei van de 

drain op ca. NAP 5 m. 

http://www.dinoloket.nl/
http://www.grondwaterindenhaag.nl/
http://www.ahn.nl/
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Figuur 3 Gemiddelde grondwaterstanden en gebruikte waarden voor extrapolatie bij de zee, de 
grondwaterscheiding, de onttrekking en de infiltratie-wateren 

 

 

Met behulp van de terreinhoogte en de bekende grondwaterstanden is een hoogteprofiel opgesteld. De 

gestippelde lijn geeft de vermoedelijke opbolling aan tussen de zee, de waterloop bij de Groningsestraat en de 

winning in de duinen. 
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Figuur 4 Detail van de hoogtekaart met de ligging van het lengteprofiel A-A' 

 

 

 
Figuur 5 Lengteprofiel vanaf zee via de projectlocatie naar de winning. 

 

Informatie over de samenstelling van de ondergrond is goed in kaart gebracht via het GeoTOP model. Dit model 

geef een schatting van de opbouw van de ondergrond in cellen van 0,5 m dikte. Dezelfde dwarsdoornede van het 

gebied laat zien dat de ondergrond vanaf maaiveld tot een diepte van ca. NAP -10 m bestaat uit goed doorlatend 

zand. Op een diepte van ca NAP -10 m tot ca NAP -25 m komen afwisselende klei, zandige klei en lemig zand 

voor. Het freatische grondwater (in de bovenste laag) bevindt zich dus een dikte van 10 m met een geringe 

weerstand tegen stroming. Het doorlaatvermogen van deze laag is relatief groot. 

 

 
Figuur 6 Samenstelling van de ondergrond op basis van GeoTOP. 

 

Nader onderzoek is verricht naar de bodemsamenstelling op de projectlocatie in de vorm van sonderingen en 

handboringen (Veldrapport grondonderzoek Noord-Boulevard, 7 oktober 2016). Dit rapport geeft een beschrijving 

van de bodemsamenstelling en laat zien dat de grondwaterstanden fluctueren met de getijdebeweging van de 

Noordzee. 
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Tabel 1  Bodemopbouw bij de Noord-Boulevard (grondonderzoek 7 oktober 2016). 

 

De peilbuis die in het freatisch pakket geplaats is 

(MDF01) heeft een peilfilter tot een diepte van 

NAP -2,23 m. Er is nog geen langjarige reeks op 

deze locatie beschikbaar; er wordt een 

meetreeks opgebouwd van begin september tot 

heden. Op 7-9-2016 een grondwaterstand 

gemeten van NAP +1,10 m. De locatie en de 

grondwaterstand lijkt redelijk op de peilbuis aan 

de Wassenaarsestraat 56. Deze had op 7 

september een peil van NAP +0,95 m. Het 

achtjarige gemiddelde van die peilbuis is NAP 

+1,12 m: dus 17 cm boven de waarde van 7 

september. Mogelijk moet de waarde van de 

peilbuis MDF01 ook gecorrigeerd worden met 17 

cm (dus tot NAP 1,27 m) om het langjarige 

gemiddelde van deze locatie te verkrijgen. In de 

presentatie is de meting van 7-9 op de 

projectlocatie daarom gecorrigeerd naar de 

waarde van NAP +1,27 m. 

Figuur 7 toont de beschikbare meetpunten voor 

grondwater in het freatisch pakket in de 

omgeving van de projectlocatie, inclusief de 

waarde voor de meerjarige gemiddelde 

grondwaterstand.  

 

 

 

  

Figuur 7 Grondwaterstanden op basis van 8-jaar gemiddelde 
peilbuiswaarden. 
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In Figuur 8 is de interpolatie van de grondwaterstanden weergegeven. Deze interpolatie is uitgevoerd met een 

geografisch informatie-systeem (ArcGIS), met de techniek van de nearest neighbour.  Verder is gebruik gemaakt 

van de waarden van het open water bij de infiltratiewateren en van de zee. Ook is rekening gehouden met een 

grondwaterstand van NAP +1,50 op de locatie van de waterscheiding. 

 

De figuur geeft de isohypsen weer: de lijnen van gelijke grondwaterstand. Grondwaterstroming geschied van de 

hoger waarden naar de lagere.  

 

In de volgende figuur is een interpretatie van de stroming loodrecht op de isohypsen weergegeven. De hoge 

waterstanden bij de Groningsestraat zorgen er voor dat grondwater in het waterbeschermingsgebied vrijwel niet 

in de richting van de winning stroomt. 

Bij de Noord-boulevard is de grondwaterstroming zeer waarschijnlijk in de richting de zee.  

 

 

 
Figuur 8 Geschatte stromingsrichting van het grondwater (op basis van geïnterpoleerde grondwaterstanden). 

 

 

Effecten op drinkwaterproductie zijn in te schatten 

Met behulp van de stromingsrichting en informatie over de ondergrond is een schatting te maken of er een 

significante wijziging van de stroomrichting en de grondwaterstand te verwachten valt.  

 

Een vuistregel bij de beoordeling van ondergrondse constructies is dat als meer dan 1/3e van het doorstroom 

profiel belemmerd wordt, dit significante gevolgen voor de grondwaterstroming en de grondwaterstanden kan 

hebben. In dit project gaat het om een verstoring van ca. 27% van het doorstroomprofiel. De gevolgen zijn dus 

niet significant, eerder van beperkte lokale aard. 

  

In dwarsprofiel B-B’ is aangegeven dat een deel van de diepwand slechts tot het niveau van NAP +1,0 m komt: 

hier wordt het grondwater geraakt met ca 0,2 m (ten opzichte van de gemiddelde grondwaterstand). Over een 

lengte van 173 m wordt een diepwand tot NAP -2,0 m aangelegd. Deze zorgt voor een obstructie van ca. (3,2/ 12 

=) 27% van het freatisch pakket, als aangenomen wordt dat de stroming door de kleiige zandlagen onder het 

niveau van NAP -12 m met aanzienlijk weerstand verloopt.  
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Figuur 9 Doorsnede van de ondergrond parallel aan de kustlijn, ter hoogte van Zeekant. 

 

Door de gedeeltelijke obstructie ligt het in de verwachting dat de grondwaterstand aan de bovenzijde van de 

diepwand beperkt zal toenemen. Zonder exacte berekeningen is de schatting dat het hier om veranderingen in de 

orde van 0,5 tot 5 cm zal gaan, op een afstand van ca. 25 à 50 m van de damwand, afhankelijk van de afstand tot 

de kern van de obstructie en de bodemsamenstelling.  

 

De beperkte verhoging komt voor in het gebied van de hoge bebouwing van de Deynootweg, waar het maaiveld 

ook zeer hoog ligt (NAP + 9 m). Het grondwater ligt hier ca. 7 m onder maaiveld. De grondwatereffecten op deze 

bebouwing zijn daardoor nihil. 

 

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de grondwaterstroming bij het projectgebied significant zal wijzigen: 

 De grondwaterstroming bij het projectgebied is in de richting van de zee. Aan weerszijden van de 

obstructie en aan de onderzijde is nog voldoende ruimte om deze stroming mogelijk te maken. De 

damwand beïnvloed niet de waterstanden aan de boven of benedenstroomse zijn. 

 De grondwaterstand en stroming verder landinwaarts wordt sterk beïnvloed door de waterloop bij de 

Groningsestraat. Het is onwaarschijnlijk door de beperkte verhoging van de grondwaterstand bij de 

diepwand de ligging van de waterscheiding in de omgeving Groningsestraat beïnvloed wordt. 

 

In deze memo is gewerkt met de beschikbare informatie, en zijn geen modelmatige berekeningen uitgevoerd.  

De bekende lacunes in de informatie zijn: 

 Een beperkte duur van de peilbuismeting bij de projectlocatie: waarschijnlijk zal (bij een langere 

meetperiode) de gemiddelde grondwaterstand hier iets hoger komen te liggen. In de interpolatie is voor 

dit mogelijke effect gecorrigeerd; de gemeten grondwaterstand is opgehoogd. 

 Het ontbreken van peilbuismetingen in de kuststrook langs het Zwarte Pad. Er is aangenomen dat een 

zone met een peil van NAP +1,5 m voor komt in het gebied dat het verst af ligt van de zee en van de 

winningsdrain. Meer kennis van het grondwatermodel helpt om dit te kunnen bevestigen.  

 Het ontbreken van peilbuizen waarmee de ligging van de ‘waterscheiding’ in het waterbeschermings-

gebied aangetoond kan worden. Met één of twee peilbuizen op de grens van het waterwingebied is dit 

vermoedelijk relatief snel aan te tonen. 

 

Aanvullende informatie zal waarschijnlijk beperkte aanpassing van het kaartbeeld veroorzaken. We verwachten 

niet dat dit het beeld dramatisch zal veranderen. 

 

De expert-knowledge die verwerkt is in dit advies kan aangevuld worden met de kennis van watersysteem-

beheerders van het waterschap, van Dunea en van de gemeente Den Haag. Voor een nadere onderbouwing van 

de conclusies kan dit overleg nuttig zijn.  
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De diepwand heeft geen significante invloed op de 
drinkwaterproductie 

 

De conclusie op basis van de beschikbare gegevens voor grondwater, de ondergrond en de dimensies van het 

bouwwerk is dat de aanleg van de diepwand tot NAP -2,0 m slechts beperkte invloed zal hebben op de 

grondwaterstanden in de directe omgeving van de diepwand. De scheiding tussen het drinkwaterwingebied wordt 

relatief solide ‘bewaakt’ door de infiltratiesloot in de omgeving van de Groningseweg. De plaatsing van de 

diepwand tot NAP -2,0 m heeft geen invloed op deze scheiding. 
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Bijlage: 

 

Plantekening en tekening van de diepwand. 
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