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Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V.
Water

Aan: Kees de Vries 
Van: Anke Luijben en Jasper Jansen 
Datum: 25 januari 2017 
Kopie:   
Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 
Classificatie: Projectgerelateerd 
  
Onderwerp: Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen 

  
 

1 Inleiding 

Algemeen 
 
In opdracht van Arcadis is door Royal HaskoningDHV een berekening gemaakt van het effect op de 
grondwaterstand en stromingsrichting van het aanleggen van een parkeergarage + diepwand ter plaatse 
van de boulevard van Scheveningen. De geplande locatie van de parkeergarage + diepwand ligt dicht bij 
een winning van Dunea en een bestaande verontreiniging ter plaatse van het Zwarte Pad. In de huidige 
situatie wordt de winning zodanig geregeld dat de waterscheiding zich altijd tussen de winning en de 
verontreiniging ter plaatse van het Zwarte Pad bevindt. De verontreiniging kan zich dan niet verplaatsen 
naar de winning van Dunea. Doordat de diepwand het watervoerende pakket deels afsluit wordt de 
grondwaterstand en het stromingspatroon beïnvloed. Met het grondwatermodel van Dunea is berekend 
hoe groot de invloed van de diepwand is. Op basis van deze berekeningen kan worden beoordeeld of dit 
acceptabel is. 
 
De indicatieve locaties van de parkeergarage + diepwand, de verontreiniging bij het Zwarte Pad en de 
winning van Dunea worden in Figuur 1 weergegeven. 
 
Deze notitie beschrijft de gebruikte uitgangspunten voor de modellering (H2), het gebruikte model (H3), 
de uitgevoerde berekeningen (H4) en de resultaten daarvan (H5).  
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Figuur 1: Indicatieve locatie diepwand, verontreiniging en winning 

2 Uitgangspunten berekening 

In overleg met Dunea zijn de volgens uitgangspunten voor de modelberekeningen afgesproken: 
• Berekeningen met het meest recente grondwatermodel van Dunea dat is opgesteld voor winning 

Complex 8 en omgeving. 
• Verfijning van het modelgrid zodat de diepwand hierin opgenomen kan worden 
• Berekeningen bij gemiddeld niveau van de winningen 
• Twee varianten ten aanzien van grondwateraanvulling 

o Langjarig gemiddelde grondwateraanvulling zoals opgenomen in het basismodel 
o Verhoogde grondwateraanvulling van 2 mm/d, indicatief voor natte periodes 

• Ter plaatse van diepwand de modellagen die volledig doorsneden worden dicht zetten door de 
KD sterk te verkleinen (nagenoeg 0 m2/dag) 

• Ter plaatse van de diepwand modellagen die deels doorsneden worden deels dicht zetten door 
de KD in verhouding tot het doorsneden deel van de laag te verkleinen (bij doorsnijding tot 
halverwege de laag de KD halveren). 
 

Daarnaast is afgesproken dat de bodemopbouw die in het model is opgenomen wordt vergeleken met de 
beschikbare boringen en sonderingen. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
 
Ten aanzien van de parkeergarage + diepwand zijn in overleg met Arcadis de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

• De diepwand heeft een lengte van circa 173 meter 
• De diepwand wordt geplaatst tot een diepte van -5.0 m NAP 
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• De diepwand is ondoorlatend 
 
 

3 Beschrijving grondwatermodel in relatie tot diepwand 

De invloed van de diepwand op de grondwaterstand en de stromingsrichting wordt sterk bepaald door de 
mate waarin de diepwand watervoerende pakketten afsluit. Daarom is een vergelijking gemaakt van de 
bodemopbouw zoals deze in het grondwatermodel is opgenomen en de beschikbare sonderingen. 
Vervolgens is bepaald op welke manier de diepwand het beste in het grondwatermodel geschematiseerd 
kan worden. 
 
Figuur 2 geeft de locatie weer van de parkeergarage + diepwand zoals deze is opgenomen in het 
grondwatermodel (groene lijn). De bodemopbouw over deze doorsnede (zoals deze in het 
grondwatermodel staat) is weergegeven in Figuur 3. De parkeergarage reikt tot een diepte van NAP -5 
meter, daarmee reikt de wand tot ongeveer de helft van modellaag 2.  
 

 
Figuur 2: Doorsnede I over de lengte van de parkeergarage 
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Figuur 3: Bodemopbouw model in doorsnede I met nummering modellagen 

 
De weerstand tussen modellaag 1 en 2 is zeer beperkt (1.7 dagen). De weerstand tussen modellaag 2 
en 3 is circa 420 dagen. Onderstaande tabel geeft de dieptes, de doorlatendheden en weerstanden van 
de bovenste modellagen weer. 
 

Modellaag 
Bovenkant 
(m NAP) 

Onderkant  
(m NAP) 

Doorlatendheid 
(m/d) 

Weerstand (d) 

Aquifer 1 Maaiveld 0 13.2  

Aquitard 1 0 -1  1.7 

Aquifer 2 -1 -8 18.2  

Aquitard 2 -8 -10  420 

Aquifer 3 -10 -25 18.2  

 
Bovenstaande bodemopbouw zoals die is opgenomen in het grondwatermodel is vergeleken met de 
aangeleverde sonderingen en de daaruit afgeleide bodemopbouw [Geomet - Veldrapport betreffende 
grondonderzoek nieuwbouw Noord-Boulevard te Den Haag-Scheveningen - 7 oktober 2016]. 
 
Uit de sonderingen blijkt dat de weerstandslaag rond 0 m NAP inderdaad grotendeels afwezig is. De 
weerstandslaag rond -8 m NAP bestaat uit lemige laagjes. De diepte op basis van de sonderingen is 
circa -6.5 a -8.0 tot -11 a -14 m NAP. Dit komt redelijk goed overeen met de schematisatie van de bodem 
zoals die is opgenomen in het grondwatermodel. Daarbij wordt opgemerkt dat de 2e modellaag 
grotendeels wordt afgesloten als de weerstandslaag op een diepte van -6.5 m NAP begint. 
 
In het gunstigste geval wordt de 2e modellaag dus voor ongeveer de helft afgesloten en bij het 
ongunstigste geval vrijwel helemaal (meer dan drie kwart). De diepwand is daarom op twee manieren in 
het model geschematiseerd: modellaag 2 half afgesloten door de KD te halveren en modellaag 2 volledig 
afgesloten (worst-case) door de KD te verlagen tot nagenoeg 0. Zie verder hoofdstuk 4. 
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4 Berekeningen 

Op basis van het overleg met Dunea en de vergelijking van het grondwatermodel met de beschikbare 
sonderingen zijn 5 berekeningen samengesteld. Deze zijn weergegeven in Tabel 1.  
 
Bij scenario 1 en 2 wordt voor de grondwateraanvulling (gwa) uitgegaan van een langjarig gemiddelde. 
De diepwand in scenario 2 sluit modellaag 2 voor de helft af.  
 
Langdurige natte perioden verandert de grondwaterstand en daarmee de grondwaterstroming, daarom is 
de situatie met en zonder diepwand doorgerekend met een verhoogde grondwateraanvulling van 2 
mm/d.  
 
In het meest ongunstige geval sluit de diepwand (vrijwel)volledig het watervoerend pakket af en vindt er 
een hoge grondwateraanvulling plaats. Dit is de situatie met de grootste verandering van de 
grondwaterstand, deze situatie is opgenomen in scenario 5.  
 
Tabel 1:  eigenschappen scenarios 

Scenario Naam Beschrijving GWA  Diepwand 

1 Referentie 

Huidige situatie. Gemiddeld 
niveau winning en langjarig 
gemiddelde 
grondwateraanvulling. 

Gem. eff. 
Neerslag 

Geen 

2 Diepwand 
Referentie + diepwand tot 
halverwege modellaag 2 

Gem. eff. 
Neerslag 

Tot halverwege modellaag 2 
(KD modellaag 1 op 0 m2/d, 
halvering KD laag 2) 

3 Gwa2mm 
Referentie met hogere 
grondwateraanvulling 

2 mm/d Geen 

4 Gwa2mm_diepwand 

Referentie met hogere 
grondwateraanvulling + 
diepwand tot halverwege 
modellaag 2 

2 mm/d 
Tot halverwege modellaag 2 
(KD modellaag 1op  0 m2/d, 
halvering KD laag 2) 

5 Gwa2mm_diepwand_diep 

Referentie met hogere 
grondwateraanvulling + 
diepwand die modellaag 2 
volledig afsluit 

2 mm/d 
Tot onderzijde modellaag 2 
(KD modellaag 1 en 2 op 0 
m2/d) 

 

5 Resultaten 

Figuur 4 t/m Figuur 7 geven de isohypsen van de freatische grondwaterstanden weer die horen bij de 
berekeningen als beschreven in Hoofdstuk 4. Uit het isohypsenpatroon is de ligging van de 
waterscheiding af te leiden. 
 
Als gevolg van een hogere grondwateraanvulling schuift de waterscheiding nabij het Zwarte Pad aan de 
zuidkant van de winning van Dunea enkele meters ( 2 tot 5) op richting het Zwarte Pad. De 
waterscheiding blijft ten zuidoosten van het Zwarte Pad. Zie Figuur 4. 
 
Bij het scenario met gemiddelde grondwateraanvulling is er geen invloed te zien van de diepwand (tot 
halverwege modellaag 2). De isohypsen liggen dan precies over elkaar heen.  
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Bij het scenario met hogere grondwateraanvulling is wel effect te zien van het plaatsen van de diepwand 
tot halverwege modellaag 2. De verschillen in het isohypsenpatroon treden dan alleen op direct ten 
noordwesten en ten zuidoosten van de diepwand binnen een zone van enkele tientallen meters. Figuur 5 
Geeft de berekende isohypsen weer. De invloed op de grondwaterstand wordt weergegeven op Figuur 6. 
 
Bij de combinatie van een hogere grondwateraanvulling en een diepwand die de 2e modellaag volledig 
afsluit wordt het grootste effect op de grondwaterstand en stromingsrichting berekend. Figuur 7 geeft 
voor deze situatie de berekende isohypsen weer. Ter plaatse van het zuidelijke deel van het Zwarte Pad 
is een beperkte verandering van het isohypsenpatroon te zien. In bijlage 1 is dit figuur in groter detail 
opgenomen zodat de verschillen duidelijker te zien zijn. De knik in de isohypsen, daar waar de 
waterscheiding doorheen loopt, blijft op vrijwel dezelfde afstand tussen het Zwarte Pad en de winning 
liggen. Er is dus wel enig effect op de stromingsrichting, maar de waterscheiding blijft nagenoeg op 
dezelfde plaats. Figuur 8 geeft de berekende verandering van de grondwaterstand weer. Direct aan de 
zuidoost zijde van de diepwand wordt de grondwaterstand met 20 tot 50 cm verhoogd. De 20 cm 
verhogingscontour ligt op maximaal 140 meter van de diepwand, de 10 cm verhogingscontour op 240 
meter en de 5 cm verhogingscontour op 360 meter. 
 

 
Figuur 4: freatische grondwaterstand contourlijnen met een interval van 10 cm  voor scenario 1 (zwart, referentie) en scenario 3 
(blauw, gwa 2 mm/d) 
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Figuur 5: freatische grondwaterstand contourlijnen met een interval van 10 cm voor scenario 3 (blauw, gwa 2 mm/d) en scenario 4 
(paars, gwa 2 mm/d incl. diepwand tot halverwege modellaag 2). 

 

  
Figuur 6: Grondwaterstand verschil in laag 1 door aanleg diepwand tot halverwege modellaag 2 bij een grondwateraanvulling van 
2 mm/d 
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Figuur 7: freatische grondwaterstand contourlijnen met een interval van 10 cm voor scenario 3 (blauw, gwa 2 mm/d) en scenario 5 
(groen, gwa 2 mm/d, incl. diepere diepwand tot aan scheidende laag (modellaag 2 volledig afgesloten)). 

 

 
Figuur 8: Grondwaterstandverschil wanneer de diepwand tot aan de tweede scheidende laag reikt en bij een grondwateraanvulling 
van 2 mm/d. 

 

6 Conclusies  
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Ten aanzien van bodemopbouw, model en schematisatie damwand: 
 

1. De bodemopbouw in het grondwatermodel is vergelijkbaar met de bodemopbouw zoals deze uit 
de beschikbare sonderingen kan worden afgeleid. 

2. Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre de 2e zandlaag wordt afgesloten door de diepwand. In 
ieder geval voor circa 50% maar lokaal ligt de bovenkant van de weerstandslaag volgens de 
sonderingen wat hoger waardoor deze laag vrijwel volledig wordt afgesloten door de diepwand. 

3. Bij de berekeningen is hiermee rekening gehouden door een worst-case berekening toe te 
voegen waarbij de 2e modellaag volledig wordt afgesloten 

 
Ten aanzien van berekende effecten van de diepwand: 
 

1. Onder gemiddelde meteorologische omstandigheden (langjarig gemiddelde 
grondwateraanvulling) heeft de diepwand vrijwel geen effect op de berekende 
grondwaterstanden en stromingsrichting. 

2. Bij de combinatie van een hogere grondwateraanvulling (2 mm/d) en een diepwand tot aan de 
slecht doorlatende laag (= worst case) wordt het isohypsenpatroon aan de zuidzijde van het 
Zwarte Pad beïnvloed. De waterscheiding blijft echter vrijwel op dezelfde locatie. 

3. Bij de worst-case berekening wordt direct aan de zuidoost zijde van de diepwand de 
grondwaterstand met 20 tot 50 cm verhoogd. 

4. Bij de worst-case berekening ligt de 20 cm verhogingscontour op maximaal 140 meter van de 
diepwand, de 10 cm verhogingscontour op maximaal 240 meter en de 5 cm verhogingscontour 
op maximaal 360 meter. 
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BIJLAGE 1 – Isohypsen detail 
 

 
Figuur B1: Freatische grondwaterstand contourlijnen met een interval van 10 cm voor scenario 3 (blauw, gwa 2 mm/d) en scenario 
5 (groen, gwa 2 mm/d, incl. diepere diepwand tot aan scheidende laag). Vergroting 1. 
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Figuur B2: Freatische grondwaterstand contourlijnen met een interval van 10 cm voor scenario 3 (blauw, gwa 2 mm/d) en scenario 
5 (groen, gwa 2 mm/d, incl. diepere diepwand tot aan scheidende laag). Vergroting 2. 

 


