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Doel voor vanavond 
 

Voorkomen voortschrijding paalrot 
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LAGE GRONDWATERSTAND EN PAALROT 

 PROCES EN OORZAKEN PAALROT 

 

 VERLAGING POLDERPEIL   

 

 ONTTREKKEN DIEP GRONDWATER 

 

 ONDIEPE GRONDWATER EN RIOLERING  
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 PROCES 

nov 2011 : advies bewoners 
• geen juridische strijd: gedragen oplossingen 
 
werkwijze BOH:  
• netwerken burgers en adviseurs  
• gegevens burgers vertrouwelijk  
• gebiedsgerichte benadering  
 
febr 2013: wethouder Van Huffelen  
• “doorpakken en afronden”  
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1e uitgangspunt:  
geen schadeverhaal 

Rotterdamsch Nieuwsblad, 1932 

• schadeverhaal gezakte grondwaterstand 

• juridisch gevecht gemeente uitzichtloos 

 

Dordrecht, 2007 

•  Raad van State: claim bewoners afgewezen 
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 2e uitgangspunt:  
oorzaken achterhalen 

Ambitie Gemeentewerken (2009):  

zoeken oorzaken lage grondwaterstand  

          effectieve maatregelen 

 

Situatie 2013? 

Discussie oorzaken afgerond 
6 



3e uitgangspunt  
belang paalrot volwaardig meewegen  

7 Situatie meewegen 2013? 



conclusies oorzaken 

natuurlijke variatie in grondwaterstand ca. 2 dm 

  

    verlaging grondwaterstand door: 

 

     verlaging polderpeil: heel OH 

  

     onttrekken grondwater: deelgebieden 

   

     drainerende riolen: lokaal 
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NAP – 0,711 m 

VERLAGING POLDERPEIL 
let op met hoogten corrigeren!   
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verordening 1925:  
voorbeeld nadere eischen aanleghoogte 

Nieuwe Kerkstraat 9 /39, vanaf 1929 
1
0 

6 dm 

2.25 - RP 



verordening 1937:  
voorbeeld zaagpeil - 25 cm polderpeil  

CNA Looslaan 78, 1941 
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polderpeil = 1,95 – RP 
zaagpeil = 2,20 - RP 



hoogte funderingshout onder polderpeil   

polderpeil 

norm bovenste funderingshout  

1941 annexatie Rotterdam 

NAP (m) 

verordening 1937 Hillegersberg 
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aantasting funderingshout in 2013  

grenen 

vuren 

    niet                    licht                   matig                  sterk  

aantal metingen  

indringingswaarde (mm) van inslaghamer (specht) 

                  0-5                                   5-15                                 15-35                                 >35 
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onbekend 



conclusies verlaging polderpeil 

 

• vanaf 1930: degelijke aanpak funderingen 

 

• in 1944 en 1956: verlaging polderpeil 

    - samen 2 dm 

 

verlaging polderpeil is belangrijkste oorzaak 
daling grondwaterstand en paalrot 

 

 

 

 

 

 

 

huidige kwaliteit funderingshout redelijk   
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DIEP GRONDWATER:  
ONTTREKKINGEN-BEMALINGEN  

Schiebroek 

110-morgen 

Molenlaan 

OH 

Kleiweg 
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polder Berg en Broek 
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bolle en holle grondwaterspiegel 

kleibodem: risico op paalrot 

veenbodem: aanzienlijk kans paalrot  

16 



Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (NAP)  

                2005                                                    2007                                                        2009                                                     2011  

                2005                                                    2007                                                        2009                                                     2011  

NAP (m) 

NAP (m) 
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 - 293 cm 

- 319 cm  



huidig risico paalrot 
toepassen normen GW op gebieden  
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GLG-gem 
 

(cm – NAP) 

indicator: 
droogstand 

(cm) 

classificatie 
schade GW 

pand 

BOH 
classificatie 

deelgebied 

Jan van Ghestellaan 
 
 
deelgebied lage 
grondwaterstand  

 -293 293- 288 =  

5  
risico paalrot 

(droogstand < 10) 

 

 
 

 
risico op 
paalrot 

Willem Nagellaan 
 
 
deelgebied zeer lage 
grondwaterstand 

-319 319 -288 =  

31 
aanzienlijke 
kans paalrot 

(droogstand > 10) 

 
 
 

kans op 
paalrot 



ONTTREKKEN VAN GRONDWATER 
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grondwaterstand 

slecht water doorlatend  

grof zand 

2 

18 

35 

 - NAP (m)             pompput 

filter 

stijghoogte 
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 industriële onttrekkingen  
slachthuis en GEKRO  

1979 

Hoog Zestienhoven 

slachthuis  Crooswijk  

2,5 km 
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nabij metrostation Melanchtonweg 
voorbeeld grote bemaling 
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HSL-Zuid/metro 

                           1985            1990              1995             2000        2005     

4 
 
 

6 
 

 
8 

M - NAP 

Afbouw winning GEKRO 
Hoog Zestienhoven 
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conclusies onttrekkingen bemalingen   
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• industriële winningen afgebouwd 
 

• nu perioden grote bemalingen 
 

• belang paalrot onvoldoende meegewogen 
 

verlaging grondwater was belangrijke oorzaak 
daling grondwaterstand en paalrot: 
bemalingen dragen nu nog bij    



ONDIEP GRONDWATER EN RIOLERING 
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vasthouden 
     bergen 
            afvoeren 

OH heel geschikt 
om regenwater 
vast te houden  



bewoners:  
regenpijp afkoppelen riool 
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bewoners:  
pompen of kelder waterdicht maken? 

25 afvoer naar riool 



regenwater naar riool, jammer 
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gemeente: waterdoorlatende straat   

27 
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GEMEENTE: VERVANGEN RIOLERING 

2002 

2007 

2007 2007 

2007 

2007 

1992 

2007 

2007 

2008 

1974 

1960 

1978 

2011 

2011 

1978 

1978 
1978 

1978 

1974 

2011 

2011 

1969 

2006 

2006 

2006 

1986 

2006 

1991 

1975 

1978 

2011 

2011 

2011 

Infiltratiedrain 
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conclusies  
ondiep grondwater en riolering  
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• vervanging mogelijk lekke riolen 
 

• infiltratiedrain experiment, monitoring  loopt 
 

• infiltratie regenwater duurzaam, biedt 
perspectief verhoging grondwaterstand  



Oplossingsrichtingen Commissie 

 

• Polderpeil:   verhogen  waterschap 

• Bemalingen:   beperken  waterschap 

• Drainerende riolen:  vervangen  gemeente 

• Infiltratie regen:  bevorderen gemeente en 
       bewoners 

 

en wel zo snel mogelijk! 
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