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Wareco is een gespecialiseerd ingenieursbureau op het gebied van water, bodem en funde-

ringen. Onze kracht is de integratie en combinatie van onze specialisaties. We doen onder-

zoek en geven advies. We maken plannen en begeleiden de uitvoering. Enthousiast, per-

soonlijk en innovatief. Al meer dan 35 jaar leveren we maatwerk, met als resultaat hoge 

kwaliteit en duurzame, kostenbesparende oplossingen. 

 

Vanuit onze vestigingen in Deventer en Amstelveen bedienen we met circa 60 profes-

sionals overheden, bedrijfsleven en particulieren. 

 

We hechten grote waarde aan kwaliteit en duurzaamheid. Het managementsysteem is 

ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) gecertificeerd. Voor 

u als opdrachtgever komt dit tot uiting in de vorm van duidelijke afspraken, het afhandelen 

van klachten volgens vaststaande procedures en het, waar mogelijk en wenselijk, aan-

dragen van duurzame oplossingen.  

 

Daarnaast staat duurzaamheid ook bij onze bedrijfsvoering hoog op de agenda. Dit komt 

tot uiting in aandacht voor besparing op en hergebruik van grondstoffen en het beperken 

van milieubelasting.  
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1. Inleiding 

1.1. Algemeen 

Op 3 november 2016 is door de gemeente Hof van Twente aan Wareco opdracht verstrekt 

voor het uitvoeren van een grondwateronderzoek ter plaatse van de wijk Rupertserf in 

Delden. 

1.2. Aanleiding 

Aanleiding voor het onderzoek zijn de meetresultaten van drie peilbuizen van het gemeen-

telijke meetnet in de wijk Rupertserf (figuur 1). In twee van de drie peilbuizen is door 

Wareco in 2016 een structureel te hoge grondwaterstand aangetoond [9], terwijl in het 

gebied drainage aanwezig is. 

 
Figuur 1: Overzicht onderzoekslocatie 

1.3. Doel 

Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de aard en omvang van de 

(grond)wateroverlast in de wijk. Op basis van de resultaten worden op onderbouwde wijze 

oplossingsrichtingen gegeven om de overlast te bestrijden. Dit kunnen zowel oplossings-

richtingen zijn in het openbare gebied als op het particuliere terrein. 
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1.4. Gebruikte gegevens en uitgevoerde werkzaamheden 

In dit onderzoek zijn archiefgegevens verzameld en bestudeerd met betrekking tot de 

methode van bouwrijp maken, de riolering, het oppervlaktewater, de bodemopbouw, de 

grondwaterstanden, de fundering en vloerpeil van de bebouwing, de drainage en het 

maaiveldniveau. In het archief van Wareco zijn gegevens verzameld met betrekking tot de 

bodemopbouw, de (grond-)waterstanden en de meteorologie.  

 

Er is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

1. Actueel Hoogtebestand Nederland versie 2 (AHN2). 

2.  Gegevens oppervlaktewater uit Wateratlas Provincie Overijssel. 

3.  Basisadministratie Adressen en Gebouwen, kortweg BAG. 

4.  Gegevens drainage van gemeente. 

5.  Bodemgegevens REGIS en Dinoloket.  

6.  Grondwatermetingen uit Dinoloket. 

7.  Mondelinge informatie Vazalis. 

8.  Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hof van Twente 2017-2020, 22 december 

2016. 

9.  Onderzoek in vier gebieden in gemeente Hof van Twente, Wareco, BS62, 

NOT20160303, 28 april 2016. 

10.  Mondelinge informatie Gemeente Hof van Twente. 

 

De in de tekst vermelde cijfers tussen [ ] verwijzen naar bovenstaande gegevens. 

 

In aanvulling op bovengenoemde gegevens zijn de volgende veldwerkzaamheden uitge-

voerd: 

 Drie reeds aanwezige freatische peilbuizen zijn naverkend (B28G1870, B28G1883 en 

B28G1885) en hier zijn dataloggers ingehangen. 

 In aanvulling op de reeds aanwezige peilbuizen zijn zes boringen en vijf peilbuizen 

geplaatst. 

 In de peilbuizen zijn dataloggers geplaatst waarmee de grondwaterstand met een 

frequentie van eenmaal per uur is gemeten in de periode van 08-12-2016 tot 27-6-

2017. Om na te gaan of de datalogger accuraat meet, zijn er handmatige controleme-

tingen van de grondwaterstand uitgevoerd. 

 De boringen en peilbuizen zijn ingemeten ten opzichte van NAP. 

 Op vier adressen zijn perceelsinspecties uitgevoerd, hierbij is onder andere gelet op 

tekenen van grondwateroverlast op de begane grond en in de kruipruimte en is de 

diepte van de kruipruimte bepaald.  

 De aanwezige drainage is globaal geïnspecteerd.  
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2. Enquête 

2.1. Algemeen 

In de wijk zijn meerdere meldingen van grondwateroverlast bekend bij de gemeente Hof 

van Twente. Om een beter beeld te krijgen in de aard, oorzaak en omvang van deze 

klachten is in overleg met de gemeente een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst omvat 

onder andere:  

 algemene vragen over de woning (materiaal begane grondvloer, eigendomsituatie, 

verblijfsduur); 

 specifieke vragen over de kruipruimte (aanwezigheid, diepte, ervaren overlast, aan-

gebrachte oplossingen); 

 specifieke vragen over de kelder (aanwezigheid, diepte, ervaren overlast, aange-

brachte oplossingen); 

 vragen over de tuin (wordt hier ook overlast ervaren, wanneer wordt de overlast er-

varen). 

 

De enquêtevragen zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

In de periode van 16 november tot 21 december 2016 zijn 198 adressen benaderd voor 

een internetenquête. Een deel van de melders is nagebeld om de respons te vergroten. 

Uiteindelijk zijn 77 digitale dan wel telefonische enquêtes afgenomen. Dit is een respons 

van 39%. In bijlage 2 is een overzichtskaart met de locaties van de 77 reacties opgeno-

men. De reacties zijn ruimtelijk goed verspreid over de wijk. 

2.2. Eigendomssituatie 

Van de respondenten zijn 64 eigenaar van de woning. Acht respondenten huren via een 

woningstichting. Drie woningen worden particulier gehuurd. Bij twee adressen zijn andere 

of geen antwoorden ingevuld. 

 

De bewoners wonen merendeels meer dan 10 jaar op dit adres (61 respondenten). 10 

adressen zijn 5 à 10 jaar woonachtig op dit adres. Van de respondenten zijn er vier 1 à 5 

jaar woonachtig op dit adres. De laatste twee respondenten zijn minder dan een jaar gele-

den op dit adres komen wonen. 

2.3. Overlast op de begane grond 

In bijlage 3 is een overzicht te vinden van de woningen waar zich overlast voordoet. 

 

Op 34 van de 77 adressen ervaart men vochtproblemen op de begane grond (44,2%) 

(Figuur 2). 43 respondenten hebben ingevuld dat er geen vochtproblemen worden ervaren 

(55,8%). De begane grond vloer bestaat op 75 adressen uit beton (97,4%). Op twee 

adressen is het materiaal onbekend. 
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De overlast op de begane grond komt het meest voor in het centrale deel van de wijk, 

grofweg tussen de Schietbaan en De Goorn/Het Reef.  

 

Figuur 2: Percentage bewoners met vochtproblemen op de begane grondvloer 

2.4. Overlast in kruipruimtes 

In bijlage 4 is een overzicht terug te vinden van de woningen met wateroverlast in de  

kruipruimte.  

 

74 van de 77 woningen heeft een kruipruimte. De kruipruimtebodem bestaat in het over-

grote deel uit een zand- of kleibodem (92,2%). In drie gevallen is de bodem van de kruip-

ruimte voorzien van een betonnen bodemafsluiter. In vier gevallen is de kruipruimte min-

der dan 50 cm diep. 66 respondenten geven aan dat de kruipruimte 50 tot 90 cm diep is 

(90,4%). Twee kruipruimtes zijn dieper dan 90 cm, deze twee kruipruimtes bevinden zich 

in het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied. De overige vijf respondenten hebben deze 

vraag niet ingevuld. 

 

53 respondenten (70,7%) ervaart vochtproblemen in de kruipruimte (figuur 3). De over-

last is bij 68,5% van de respondenten meer dan 5 jaar geleden ontstaan. 17 respondenten 

(31,5%) geven aan dat de overlast minder dan 5 jaar geleden is ontstaan.  

 

 
Figuur 3: Percentage bewoners dat overlast ervaart in de kruipruimte (ja) 

 

24 respondenten (43,6%) geven aan dat de overlast in de kruipruimte gedurende het hele 

jaar voorkomt. In negen gevallen is de overlast door de respondent gekoppeld aan hevige 

regenval (zie onderstaande figuur).  
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Figuur 4: Periode dat er water in de kruipruimte staat 

 

De overlast komt, net als de overlast op de begane grond, voor in het centrale deel van de 

wijk. Het gebied met overlast in de kruipruimte is echter groter dan het gebied waar over-

last op de begane grond wordt ervaren. Het gebied waar overlast in de kruipruimte wordt 

ervaren bevindt zich ruwweg tussen Rupperink en De Horst. 

 

De problemen uiten zich in:  

 vochtige kruipruimtes (65,5%);  

 roestvorming op leidingen (49,1%); 

 water in de kruipruimte, meer dan 10 cm (41,8%);  

 stank (38,2%); 

 water in de kruipruimte, minder dan 10 cm (34,5%); 

 schimmelvorming (34,5%); 

 aantasting fundering (14,5%); 

 overig (9,1 %). 

2.5. Overlast in kelders 

In bijlage 5 is een overzicht terug te vinden van de woningen met wateroverlast in de 

kelder.  

 

Op 16 adressen (20,8%) is een kelder aanwezig. Daarvan is ongeveer de helft minder diep 

dan 150 cm. Zes kelders zijn dieper dan 150 cm. Van twee adressen is de diepte van de 

kelder onbekend. De kelders bevinden zich ruimtelijk verspreid over de wijk. 

 

Vijf respondenten geven aan dat er vochtoverlast is in de kelder (figuur 5). Dit uit zich in 

water in de kelder, loszittend stucwerk, schimmelvorming, stank, zoutuitbloei, roestvor-

ming op leidingen. De problemen in de kelder zijn meer dan 10 jaar geleden ontstaan. 

Over wanneer de overlast in de kelders optreedt is op basis van de enquête geen duidelij-

ke conclusie te trekken. Er is geen duidelijke ruimtelijke spreiding tussen kelders met en 

zonder wateroverlast te zien. De meeste kelders met overlast bevinden zich echter wel in 

het centrale deel van de wijk, tussen Rupperink en De Horst. 
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Figuur 5: Percentage kelders met overlast in de kelder 

2.6. Overlast in de tuin 

Naast de overlast op de begane grond, in de kruipruimte en de kelder wordt er ook door 

36 geënquêteerde wateroverlast in de tuin gemeld. Deze overlast uit zich in een vochtige 

tuin of hoge grondwaterstand en waterplassen in de tuin. In 25 gevallen treedt de overlast 

altijd op na hevige regenval. Verder geven vier respondenten aan dat de overlast met 

name in de winter voorkomt. Als reden wordt aangegeven (21 gevallen, 63,6%) dat het 

regenwater onvoldoende de bodem in kan zakken. Eén respondent geeft aan dat de wijk is 

opgehoogd op het oude grasland en dat daardoor het water niet kan wegzakken. 14 res-

pondenten (42,4%) geven aan dat de hoge grondwaterstanden de oorzaak zijn van de 

overlast in de tuin. 

2.7. Genomen maatregelen 

De laatste vraag in de enquête was of de bewoners maatregelen genomen hebben tegen 

de overlast. Bij deze vraag was het mogelijk meerdere antwoorden per respondent in te 

vullen.  

 35 respondenten (45,5%) hebben geen maatregelen getroffen. 

 25 respondenten (32,5%) hebben drainage aangelegd. Hiermee wordt (ook) de drai-

nage bedoeld die op openbaar terrein ligt en door Vazalis wordt onderhouden. 

 7 respondenten (9,1%) hebben ventilatie in de kelder aangebracht. 

 5 respondenten (6,5%) hebben een bodemafsluiter in de kruipruimte aangebracht. 

 4 respondenten (5,2%) hebben bouwmuren geïnjecteerd tegen optrekkend vocht. 

 4 respondenten (5,2%) hebben een schelpenlaag of iets soortgelijks in de kruipruimte 

aangebracht. 

 3 respondenten (3,9%) hebben de buitenmuren geïnjecteerd. 

 3 respondenten (3,9%) hebben de tuin opgehoogd. 

 2 respondenten (2,6%) hebben een pomp aangebracht in de kelder. 
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2.8. Overige opmerkingen 

De volgende opmerkingen zijn in het vrije opmerkingenveld genoteerd (NB deze antwoor-

den zijn geanonimiseerd, samengevat en op hoofdlijnen verwoord): 

 Bij hevige regenval blijft het water ook lang op straat staan. 

 In de ondergrond worden keiharde oerlagen aangetroffen. 

 Bouwrijp maken is niet goed gebeurd, storende lagen zijn niet goed verwij-

derd/doorbroken. 

 De overlast is verminderd nadat de drainage circa 40 jaar geleden is aangelegd. 
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3. Beschrijving van het onderzoeksgebied 

3.1. Algemeen 

In dit hoofdstuk is het onderzoeksgebied beschreven op basis van archief- en veldonder-

zoek.  

3.2. Maaiveldhoogten 

De maaiveldhoogte in het openbare terrein varieert van circa NAP +16,5 meter (m) tot 

maximaal circa NAP +20,0 m. Het maaiveldniveau ter plaatse van de woningen en straten 

ten zuiden van de Rupperink varieert van circa NAP +18,0 m tot NAP +19,0 m. Het 

straatniveau is overal ongeveer 25 centimeter lager dan het aangrenzende perceelniveau. 

Ten noorden van de Rupperink is het maaiveldniveau hoger dan NAP +19,0 m. In figuur 6 

is de maaiveldhoogte weergegeven [1]. 

 

 

Figuur 6: Maaiveldhoogte 

 

Ten westen van de zuidpunt van het plangebied is de ‘oorspronkelijke’ maaiveldhoogte 

nog aanwezig (van voor de ontwikkeling van de wijk). Uit het hoogteverschil is af te leiden 

dat de zuidpunt van Rupertserf flink is opgehoogd. De maaiveldhoogte ten westen van de 

zuidpunt is circa NAP +16,5 m, het maaiveld in het zuidelijk deel van de wijk is circa NAP 

+18,0 m. 



 
Grondwateronderzoek Rupertserf, Delden 

9    

Definitief  BZ82 RAP20170921 25-9-17 

 

3.3. Oppervlaktewater 

Aan de zuidrand van het onderzoeksgebied, ten noorden van het spoor is een watergang 

gelegen die in zuidwestelijke richting afwatert [2]. De watergang loost uiteindelijk op het 

Twenthekanaal (Zijtak Almelo). 

 

 

Figuur 7: Oppervlaktewater in en in de omgeving van het onderzoeksgebied 

 

Het waterpeil in de watergang wordt bepaald door een stuw ten zuiden van ’T Ven. De 

stuw heeft een hoogte van NAP +16,49 m. Dit betekent een drooglegging van circa 1,5 m 

tot 2,5 m voor de woningen en straten in het Rupertserf. 

 

Aan de westzijde van de zuidpunt van het onderzoeksgebied is op de eigendomsgrens een 

sloot aanwezig. Deze watert in noordelijke richting af naar de sportvelden en is aangeslo-

ten op spoorsloot. De gemeente maait dit slootje twee maal per jaar. Wordt er niet ge-

maaid dan komen er overlastklachten vanuit de wijk. Op moment van schrijven is er ach-

terstallig onderhoud bij deze sloot. [10] 

3.4. Bebouwing 

De bebouwing in het studiegebied is gerealiseerd in de eerste helft van de jaren 70 van de 

vorige eeuw [3]. Voor enkele woningen geldt dat na 1992 een (bij)gebouw op het perceel 

bij is geplaatst (figuur 8). 

 

Bebouwing gerealiseerd voor 1992 is gevoeliger voor vocht- en wateroverlast ten gevolge 

van te hoge grondwaterstanden dan nieuwere woningen. In het bouwbesluit van 1992 zijn 

ondermeer eisen opgenomen voor de dampdichtheid van begane grond vloeren. Een natte 

kruipruimte zou bij woningen van na 1992 daarom niet mogen leiden tot een vochtige 

woning. 
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Figuur 8: Ouderdom bebouwing 

3.5. Drainage 

In het midden van het onderzoeksgebied bevindt zich in de huidige situatie een drainage-

systeem [4]. Het drainagesysteem ligt onder de straten De Goorn, De Horst, Het Reef 

Schietbaan en Tijenesch, zie figuur 9. 

 

Uit contact met de onderhoudsaannemer van de drainage, Vazalis [7] blijkt dat de draina-

ge omstreeks 1987 aangelegd is. De diepteligging van de drainage wisselt. De drainage 

loost onder vrijverval op een tweetal punten op de spoorsloot. De drainage wordt onder-

houden door deze twee maal per jaar door te spuiten. Op dit moment is er een defect in 

de drainage bekend ter hoogte van De Goorn 1.  
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Figuur 9: Drainagestructuur 

  



 
Grondwateronderzoek Rupertserf, Delden 

12    

Definitief  BZ82 RAP20170921 25-9-17 

 

4. Bodemopbouw en grondwatersituatie 

4.1. Bodemopbouw 

Ondergrond 

In figuur 10 is een doorsnede van de ondergrond weergegeven [5]. Deze laat zien dat de 

toplaag voor het grootste deel uit zand uit de formaties van Boxtel en Drenthe bestaat 

(geel). De zandlaag varieert in dikte van 3 m in het zuiden tot 10 m in het noorden van 

het onderzoeksgebied. Onder de zandlaag bevindt zich de eerste kleiige laag uit de forma-

tie van Breda (groen). Daaronder bevindt zich een tweede kleilaag uit de formatie van 

Rupel (paars).  

 

 
Figuur 10: Doorsnede van de diepe ondergrond. De bovenste laag is zand (geel), daaron-

der zit een eerste scheidende kleilaag (groen) daaronder bevindt zich een tweede schei-

dende kleilaag (paars).  

 

Ondiepe bodemopbouw 

In het onderzoeksgebied zijn op zes locaties boringen geplaatst en op vijf locaties peilbui-

zen geplaatst. De locaties van de boringen en peilbuizen is bijgevoegd in bijlage 6. In bij-

lage 7 zijn de boorbeschrijvingen van het uitgevoerde veldwerk toegevoegd. Globaal is de 

bodem in het studiegebied als volgt te beschrijven: 

 maaiveld tot 1,5 m –mv à 2,5 m –mv: Toplaag bestaande uit matig tot veelal zeer fijn 

zand; 

 vanaf 1,5 m –mv à 2,5 m –mv: Leemlaag met een dikte van 1,0 m à 1,5 m; 

 vanaf 2,5 m –mv: Zandlaag tot einde boordiepte (3,0 m –mv). 
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Opvallend is dat de leemlaag rond Rupperink en ten noorden hiervan ondieper dan 2,0 m 

-mv aanvangt. Ten zuiden van Rupperink wordt de leemlaag over het algemeen dieper 

dan 2,0 m-mv aangetroffen. Uitzondering hierop is B1.04, waar de leemlaag vanaf 1,6 m 

-mv wordt aangetroffen. In de zuidpunt van het gebied (B28G1870 en B1.06) is de leem-

laag niet aangetroffen met een maximale boordiepte van 3,0 m. In het noordelijke deel is 

de leemlaag circa 1,0 m dik. In het zuidelijk deel is de dikte van de leemlaag op basis van 

de boringen niet vast te stellen, aangezien de leemlaag tot de maximale boordiepte reikt. 

 

Op Dinoloket zijn twee aanvullende boringen te vinden op de oostelijke rand van het stu-

diegebied [5]. Deze boringen zijn geplaatst in 1978. In beide boringen wordt tot de maxi-

male boordiepte (3,6 m -mv en 4,0 m –mv) matig fijn tot fijn zand aangetroffen. In afwij-

king van de boringen die zijn uitgevoerd in het kader van dit onderzoek, zijn in de borin-

gen uit 1978 geen leemlagen aangetroffen. 

4.2. Freatische grondwaterstanden  

4.2.1. Grondwaterstanden in peilbuizen gemeentelijk grondwatermeetnet 

In het onderzoeksgebied bevinden zich drie peilbuizen uit het gemeentelijke meetnet waar 

tweewekelijkse metingen plaatsvinden (figuur 11). Voor deze peilbuizen, die voor een 

langere periode hebben gemeten, zijn de grondwaterstanden opgevraagd [6]. Voor peil-

buis B28G1756 en B28G1758 loopt de beschikbare meetperiode van september 2011 tot 

en met juni 2017. Voor peilbuis B28G1757 is de beschikbare meetreeks september 2011 

tot en met oktober 2015. De grondwaterstanden van deze peilbuizen zijn weergeven in 

figuur 12. Peilbuis B28G1757 behoort tot het cluster (herplaatste peilbuis op nagenoeg 

dezelfde locatie) van B28G1885. Dit betekent dat beide reeksen kunnen worden gecombi-

neerd tot één reeks.  
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Figuur 11: Locaties gemeentelijke peilbuizen en peilbuizen gebruikt ten behoeve van het 

huidige onderzoek 

 

 
Figuur 12: Langjarige grondwaterstandreeksen gemeentelijke meetnet 
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4.2.2. Grondwaterstanden tijdens huidige onderzoeksperiode 

In het onderzoeksgebied zijn tijdens de meetperiode verspreid over het gebied in acht 

peilbuizen elk uur de grondwaterstanden gemeten. De meetperiode loopt van 8 december 

2016 tot en met 27 juni 2017. De gemeten grondwaterstanden zijn bijgevoegd in bijlage 

8. Tijdens het uitlezen van de peilbuizen aan het eind van de meetperiode blijkt dat voor 

peilbuis B28G1883 en B28G1885 de afwijking tussen de meetdata en de controlemeting te 

groot is. De gemeten data na de eerste uitleesronde op 3 januari 2017 is daarmee onbe-

trouwbaar en niet meegenomen in het onderzoek. 

 

In tabel 1 staan de hoogst en laagst gemeten grondwaterstanden in de meetperiode. De 

hoogste grondwaterstanden worden gemeten in maart 2017 en de laagste aan het eind 

van de meetperiode in juni 2017. 

 

Tabel 1: Hoogste en laagste grondwaterstanden 8 december 2016 – 26 juni 2017. 

Peilbuis Maaiveldhoogte  

[m NAP] 

Hoogst gemeten 

grondwaterstand 

[m NAP] 

Laagst gemeten 

grondwaterstand 

[m NAP] 

Ontwatering* 

[m] 

PB 1.01 +18,46 +18,40 +17,18 0,07 

PB 1.02 +18,10 +17,79 +16,85 0,32 

PB 1.03 +18,81 +18,46 +17,38 0,35 

PB 1.04 +18,00 +17,18 +16,20 0,82 

PB 1.05 +18,14 +17,52 +16,68 0,62 

B28G1870 +18,10 +16,80 +16,00 1,30 

B28G1883 +18,06 +17,65** +17,37** 0,41** 

B28G1885 +18,26 +17,50** +17,22** 0,77** 

* Bij hoogst gemeten grondwaterstand in de periode 8 december 2016 en 26 juni 2017 

** Data van 8 december 2016 tot en met 3 januari 2017 

 

In figuur 13 zijn de grondwaterstanden ten opzichte van NAP van de peilbuizen in het on-

derzoeksgebied weergegeven. De grondwaterstanden in de verschillende peilbuizen laten 

een vergelijkbaar patroon zien. De stijgingen in grondwater vallen samen met perioden 

van neerslag. PB1.01, PB1.02, PB1.03 en PB1.05 laten de sterkste relatie met neerslag 

zien en hebben de hoogste grondwaterstanden. Dit komt door de aanwezigheid van leem-

lagen in de ondiepe ondergrond. PB1.04 en B28G1870 laten een meer gedempt patroon 

zien, de pieken zijn afgevlakt en zijn iets vertraagd ten opzichte van de andere peilbuizen. 

In PB1.04 ligt de leemlaag dieper dan in de andere peilbuizen en in peilbuis B28G1870 is 

tot de maximale boordiepte van 3,00 m -mv geen leem aangetroffen. 
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Figuur 13: Gemeten grondwaterstanden in m ten opzichte van NAP 

 

In figuur 14 is de ontwatering van de peilbuizen weergegeven. In het noordelijke en cen-

trale deel van het onderzoeksgebied is de ontwatering het kleinst, variërend tussen de 

0,41 m en 0,75 m in maart 2017 en van 1,27 m tot 1,46 m eind juni 2017. In het zuiden 

van het onderzoeksgebied is de ontwatering groter, de ontwatering varieert daar tussen 

de 0,82 en1,30 m in maart en van 1,80 m tot 2,10 m eind juni. 

 

 

Figuur 14: Gemeten grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld 

 

Op basis van de gemeten grondwaterstanden in de peilbuizen in het onderzoeksgebied 

stroomt het grondwater in zuidwestelijke richting. Dit is ook de richting waarin het ‘oor-

spronkelijke’ maaiveld afneemt. Het maaiveld in acht genomen is dit het verwachte pa-

troon.  
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4.3. Neerslag 

In figuur 15 is de netto dagelijkse en de bruto gesommeerde 8-daagse neerslag van het 

dichtstbijzijnde KNMI station, Hengelo, weergegeven. Figuur 16 laat zien dat de maanden 

september, oktober, december, januari, april en maart droger zijn geweest dan normaal. 

In november is een normale hoeveelheid neerslag gemeten. Februari en maart 2017 wa-

ren natter dan normaal. De totale meetperiode is droger dan eenzelfde periode in een 

‘normaal’ jaar.  

 

 
Figuur 15: Netto eendaagse en bruto 8-daagse neerslag voor station Hengelo december 

2016 tot en met mei 2017 

 

 
Figuur 16: Actuele en normale neerslag voor station Hengelo september 2016 tot en met 

mei 2017 
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4.4. Representatieve hoge grondwaterstanden 

De representatief hoogste grondwaterstand (RHG) wordt op basis van langjarige mee-

treeksen bepaald als de 90e percentielwaarde van een reeks gemeten grondwaterstanden: 

10% van de metingen in de reeks is hoger dan de RHG. Dit betekent dat ongeveer 36 

dagen per jaar de grondwaterstand hoger is dan de RHG. De RHG-methode is vergelijk-

baar met de vroeger veel gebruikte Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG). De RHG 

van een peilbuis kan betrouwbaar worden bepaald wanneer een voldoende lange mee-

treeks beschikbaar is (drie jaar of langer) met hoogfrequente metingen (eens per dag of 

eens per uur).  

 

In het onderzoeksgebied is een langjarige meetreeks aanwezig van gemeentelijke peilbui-

zen met tweewekelijkse metingen. Voor deze langjarige peilbuizen van de gemeente is de 

GHG berekend op basis van data van 2011 tot 2017. Voor een GHG bepaling zijn 8 meet-

jaren nodig. De GHG is bepaald voor de zes beschikbare jaren, en geeft daarmee een go-

goede indicatie van de GHG over 8 jaar. De GHG voor peilbuis B28G1756 bedraagt NAP 

+17,15 m en voor peilbuis B28G1758 NAP +18,37 m. Ten opzichte van maaiveld bedraagt 

de GHG respectievelijk 0,81 m -mv en 0,72 m -mv. 

 

Op 28 februari 2017 is in peilbuizen B28G1756 en B28G1758 de berekende GHG-waarde 

gemeten. De grondwaterstand op 28 februari 2017 is daarmee representatief voor een 

GHG - en daarmee RHG-situatie. De grondwaterstand op deze datum varieert in de pro-

jectpeilbuizen van NAP + 16,59 m tot 18,37 m. De ontwatering op deze datum varieert 

van 0,28 m tot 1,51 m. De kleinste ontwatering wordt gemeten in het noordelijk en cen-

trale deel van het onderzoeksgebied en de grootste ontwatering in het zuidelijk deel van 

het onderzoeksgebied. In figuur 17 is de ontwatering bij de peilbuizen (gemeentelijke en 

projectpeilbuizen) weergegeven voor 28 februari 2017. 

 

Voor projectpeilbuizen B28G1883 en B28G1885 beschikken we over de meetgegevens tot 

en met 3 januari 2017. Door deze peilbuizen te vergelijken met omliggende peilbuizen is 

een schatting gemaakt van de grondwaterstand en ontwatering tijdens de RHG situatie 

eind februari 2017. B28G1883 heeft eind februari een geschatte grondwaterstand van 

NAP +17,5 m en een ontwatering van circa 0,2 m. Voor B28G1885 is de geschatte grond-

waterstand NAP +17,3 m en de ontwatering circa 0,5 m.  
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Figuur 17: Ontwatering op 28 februari 2017 voor een representatieve hoge grondwater-

stand 
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5. Resultaten drainage- en perceelsinspecties 

5.1. Drainage-inspectie 

Op 21 februari 2017 is een drainage-inspectie uitgevoerd. Een groot aantal drainageputten 

zijn bestraat. Deze worden normaliter met het twee keer per jaar doorspuiten opgegraven 

en opnieuw bestraat. Tijdens de inspectie is dit niet gebeurd. Twee putten die toegankelijk 

waren zijn bekeken. Beide hebben een ijzerafzetting van respectievelijk 5 cm en 10 cm in 

de put. Op één na hebben alle drainageleidingen die op deze putten uitkomen een lichte 

tot hoge mate van ijzerafzetting. Één leiding is schoon en voert water af (stroomt). Bij de 

uitstroompunten is ijzerafzetting zichtbaar en bevindt de uitstroom van water zich boven 

het niveau van de sloot.  

 

We beschikken niet over de revisie tekeningen van het drainagesysteem. De diepteligging 

en instel niveau zijn niet bekend. Tijdens de inspectie zijn de boven onderkant buis 

(b.o.b.) van de geïnspecteerde putten gemeten ten opzichte van de bovenzijde van de 

put. De b.o.b. van de bemeten leidingen varieert tussen de 0,98 m en 1,13 m beneden 

bovenzijde put. 

 

Roestvorming vindt plaats doordat drainageleidingen niet het gehele jaar onder de grond-

waterstand liggen. Hierdoor kan lucht bij de leidingen komen, waardoor in ijzerrijk grond-

water roest kan vormen. Ook het slootpeil heeft hier invloed op, als het slootpeil lager ligt 

dan het uitstroompunt van de drainage komt er lucht in de leiding. Vorming van roest 

heeft een nadelig invloed op de werking van de drainage. 

5.2. Resultaten perceelsinspecties  

Op vier adressen verspreid in de wijk zijn op 21 februari 2017 perceelsinspecties uitge-

voerd om een idee te krijgen van de vochtschade en mogelijke oorzaken daarvan in en 

rond de woningen. De resultaten zijn terug te vinden in bijlage 9. De resultaten staan 

hieronder samengevat.  

 

Voor alle geïnspecteerde huizen geldt dat: 

 de muurconstructie een spouwmuur is; 

 de fundering deels bestaat uit betonnen funderingsbalken met daarop metselwerk; 

 de begane grondvloer bestaat uit een niet geïsoleerde betonnen broodjes vloer (die 

niet dampdicht is). 
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Odinksveld 2: 

 Op de begane grond zijn vochtplekken op de muur op een hoogte boven de 50 cm 

(waarschijnlijk niet veroorzaakt door optrekkend vocht). 

 De kruipruimte met een zandbodem is 0,90 m diep. 

 In de kruipruimte staat 2 cm water en de historische waterlijn bevindt zich op 0,20 m 

ten opzichte van de kruipruimtebodem. Optrekkend vocht in metselwerk, maar nog 

geen kenmerken van optrekkend vocht waargenomen ter plaatse van de begane 

grond. 

 Bewoner merkt op dat langs de woning drainage loopt, deze wordt twee keer per jaar 

doorgespoten.  

Schietbaan 1: 

 Op de begane grond is vochtoverlast zichtbaar in de vorm van schimmelvorming en 

optrekkend vocht in alle muren. 

 De kruipruimte met een zandbodem is 0,83 m diep. 

 In de kruipruimte staat circa 2 cm water en de historische waterlijn bevindt zich op 

circa 0,20 m boven de kruipruimtebodem. 

 Optrekkend vocht naar de begane grond is zichtbaar in het metselwerk. Het kruipluik 

is bezweken door vochtaantasting. 

 Bewoner geeft aan dat lang de woning drainage loopt. Deze wordt twee keer per jaar 

doorgespoten. Bewoners vragen zich af of de drainage nog werkt. Ze overwegen 

nieuwe drainage aan te laten leggen. 

 Bij hevige neerslag is er sprake van water op straat langs de woning. 

Tijenesch 12 

 Vochtoverlast op de begane grond uit zich in de vorm van een hoge luchtvochtigheid 

en schimmelvorming in trapkast; 

 De kruipruimte met een zandbodem is 0,78 m diep; 

 In de kruipruimte staat circa 1 cm water met een historische waterlijn op 0,20 m ten 

opzichte van kruipruimtebodem; 

 Bij hevige neerslag staat de straat tot boven de stoeprand blank; 

 Bewoners melden dat ze af en toe iemand de drainage zien doorspuiten, maar twijfe-

len aan de werking en nut.  

De Horst 14: 

 Op de begane grond hebben meubels die tegen de meur staan last van schimmelvor-

ming. In houten kasten zitten witte schimmels. Condensatie op binnenzijde terras-

deuren. Door bewoner is in huis een luchtvochtigheid van 70% gemeten. 

 De kruipruimte met een betonnen bodem is 0,90 m diep. 

 De kruipruimte bodem is vochtig en laat een historische waterlijn van 10 cm ten op-

zichte van kruipruimtebodem zien. 

 In de kruipruimte is geen sprake van optrekkend vocht, wel is er ernstige mate van 

schimmelvorming aangetroffen. 
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6. Interpretatie 

6.1. Grondwaterstanden 

Grondwaterstanden in relatie tot bodemopbouw 

De minimale ontwateringsdiepte van PB1.01, PB1.02, PB1.03 en PB1.05 in het noordelijke 

en centrale deel van het onderzoeksgebied zijn klein. Tussen 0,07 m en 0,62 m (zie Tabel 

1). Op al deze locaties zijn leemlagen in de bodem aangetroffen (bijlage 7). Leemlagen 

hebben een lage doorlatendheid en functioneren daardoor als stagnerende lagen voor 

infiltrerend hemelwater. Hierdoor vormen in het gebied grondwaterstanden boven de 

leemlaag. Deze peilbuizen reageren het sterkst op neerslag, bijna elk individuele neerslag-

gebeurtenis is duidelijk zichtbaar in de grafiek. Doordat de leemlagen bij deze peilbuizen 

ondiep zitten, is weinig ruimte om water te bergen boven de leemlagen. 

 

PB1.04 en B28G1870 in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied reageren het minst 

sterk op neerslag en hebben de laagste grondwaterstanden. De kleinste ontwatering is 

0,82 m voor PB1.04 en 1,30 m voor B28G1870. De boorstaten laten bij PB1.04 een leem-

laag zien die dieper begint dan bij de andere peilbuizen (vanaf 2,50 m). Bij peilbuis 

B28G1870 is geen leem aangetroffen tot einde boorprofiel op 3,00 m. Deze peilbuizen 

staan in het zuidwesten van het onderzoeksgebied. De grond is hier het meest opgehoogd, 

met zand waardoor voldoende berging beschikbaar is en de grondwaterstanden laag zijn. 

Grondwaterstanden en perceelsinspecties 

Op 21 februari 2017 zijn op vier adressen perceelinspecties uitgevoerd. In drie bezochte 

woningen stond op dat moment enkele centimeters water in de kruipruimte. In de grafie-

ken met de grondwaterstandsmetingen in bijlage 8 is te zien dat de periode voor 21 fe-

bruari 2017 een droge periode betrof. In Tabel 2 staan de grondwaterstanden op 21 fe-

bruari 2017 en de hoogst gemeten grondwaterstanden in de meetperiode per peilbuis.  

 

Op basis van de maaiveldhoogte ter plaatse van de percelen en de grondwaterstanden bij 

omliggende peilbuizen is voor Odinksveld 2 en De Horst 14 de ontwatering ter plaatse van 

de woningen bepaald. De ontwatering bij Odinksveld 2 is bepaald op circa 1,0 m tijdens de 

perceelsinspectie en op circa 0,65 m op het moment van de hoogste grondwaterstand. De 

ontwatering bij De Horst 14 is bepaald op circa 1,1 m tijdens de perceelsinspectie en op 

0,75 m op het moment van de hoogste grondwaterstand. Op beide locaties bevindt de 

kruipruimte bodem zich op circa 0,70 m -mv. Dit betekend dat op Odinksveld 2 de grond-

waterstand in de natte periode boven de kruipruimte bodem staat en water in de kruip-

ruimte als gevolg kan hebben. Op De Horst 14 is de grondwaterstand in de natte periode 

beneden de kruipruimte bodem bepaald. Echter is bij deze woning wel een historische 

waterlijn aangetroffen. Bij deze bepaling is een opbolling van de grondwaterstand niet 

meegenomen. We verwachten dat de opbolling van de grondwaterstand voor hogere 

grondwaterstanden ter plaatse van de percelen zorgt, waardoor de grondwaterstand hoger 

staat dan de kruipruimte bodem.  
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Tabel 2: Hoogste grondwaterstanden en grondwaterstanden tijdens perceelsinspectie op 

21 februari 2017. 

Peilbuis Maaiveldhoogte  

[m NAP] 

Hoogst geme-

ten grondwa-

terstand 

[m NAP] 

Grondwater-

standen 21 

februari 2017 

[m NAP] 

Ontwatering bij 

hoogste 

grondwater-

stand [m] 

Ontwatering 21 

februari 2017 

[m] 

PB 1.01 +18,46 +18,40 +17,86 0,07 0,60 

PB 1.02 +18,10 +17,79 +17,45 0,32 0,65 

PB 1.03 +18,81 +18,46 +18,01 0,35 0,81 

PB 1.04 +18,00 +17,18 +16,76 0,82 1,23 

PB 1.05 +18,14 +17,52 +17,15 0,62 0,99 

B28G1870 +18,10 +16,80 +16,35 1,30 1,75 

B28G1883 +18,06 +17,65  0,41  

B28G1885 +18,26 +17,50  0,77  

  

Grondwaterstanden in relatie tot gemeentelijke richtinggevende ontwateringsdiepte 

Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) van de gemeente Hof van Twente houdt 

als richtinggevende ontwateringsdiepte voor wegen en gebouwen een GHG van meer dan 

0,70 m aan. PB1.04 en B28G1870 in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied voldoen 

tijdens de GHG aan de richtinggevende ontwateringsdiepte. PB1.05 (overgang zuidelijke 

en centrale deel) voldoet met 0,72 m net aan de richtlijn. PB1.01, PB1.02 en PB1.03 in het 

centrale en noordelijke deel van het onderzoeksgebied voldoen niet aan de richtlijn. Op 

basis van de ontwateringskaart in Figuur 17 is te zien dat in het noorden nipt wordt vol-

daan aan de richtlijn, naar het centrale deel van het onderzoeksgebied wordt de ontwate-

ring slechter en wordt niet voldaan aan de richtlijn. In het zuiden wordt wel voldaan aan 

de richtlijn. 

6.2. Effect drainage  

Het instelniveau van de drainage is onbekend. De drainage loost onder vrijverval in de 

spoorsloot. Uit de drainage inspectie blijkt dat de drainage loost boven het slootpeil.  

De b.o.b. van de bemeten leidingen varieert tussen de 0,98 m en 1,13 m beneden boven-

zijde put. Op basis van de diepte ligging van de leidingen tijdens de drainage inspectie is 

het waarschijnlijk dat gedurende de helft van het jaar de drainage boven de grondwater-

stand ligt. Dit verklaart de roestvorming in de leidingen. Gezien de ouderdom van de drai-

nage verwachten wij dat een drain met kokosomhulling is toegepast. Door de ligging van 

de drainage (niet permanent in het grondwater) verwachten wij dat de omhulling (deels) 

is verteerd en dit toestroom van grondwater naar de drain verhinderd. 

 

Peilbuis B28G1883 staat nabij de drainage. Deze peilbuis vertoont de grootste reactie van 

de peilbuizen op de neerslag. Effect van de drainage op de grondwaterstand ter plaatse 

van deze peilbuis is beperkt.  

 

Geconcludeerd wordt dat de drainage in de wijk niet meer voldoende functioneert. Het 

doorspuiten van de drainage heeft geen aantoonbaar effect op de grondwatersituatie. 
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Tijdens de drainage inspectie blijkt dat de uitstroom uit de drainage gering is. In ieder 

geval minder dan te verwachten is op basis van het aangesloten oppervlak. Dit is een sig-

naal dat de drainage niet meer goed functioneert.  

6.3. Enquête resultaten in relatie tot maaiveld en ontwatering 

Overlast in relatie tot maaiveld 

Het centrale deel van het onderzoeksgebied geeft de meeste overlast aan. Dit gebied heeft 

een gemiddelde maaiveldhoogte in het gebied. De maaiveldhoogte ten noorden is hoger, 

ten zuiden lager. Het lagere zuidelijke deel is behoorlijk opgehoogd ten opzichte van het 

maaiveld in de omgeving van het onderzoeksgebied (NAP +18,00 m in plaats van NAP 

circa +17 m). Deze ophoging zorgt voor een betere ontwateringssituatie in dit deel van 

het onderzoeksgebied. Hierdoor wordt in dit deel van het gebied minder overlast aangege-

ven.  

Overlast in relatie tot ontwatering 

In het noorden en midden van het onderzoeksgebied is de grondwaterstand hoog. Hier 

worden ook het grootste deel van de overlast gemeld. De ontwatering is hier gering, 

waardoor water in de kruipruimte ontstaat. 

Overlast in relatie tot drainage 

Locaties waar grondwateroverlast gemeld wordt liggen niet alleen in straten zonder drai-

nage. In straten waar drainage aanwezig is, wordt ook overlast gemeld. De mate van 

overlast (soort gemelde overlast en aantal locaties met overlast) is vergelijkbaar met stra-

ten waar geen drainage ligt. De werking van de drainage is niet aangetoond in het huidige 

onderzoek.  

Overlast in relatie tot kruipruimte  

90,4% van de respondenten geeft aan dat hun kruipruimte tussen de 50 en 90 cm diep is. 

Twee mensen hebben een kruipruimte dieper dan 90 cm. Deze twee kruipruimtes zijn 

gelegen in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied, daar waar de grondwaterstanden 

lager zijn. Hier wordt dan ook geen overlast gemeld. In het centrale deel van het onder-

zoeksgebied zijn de grondwaterstanden dermate hoog dat dit leidt tot water in de kruip-

ruimtes. 
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7. Conclusies en advies 

7.1. Conclusie 

Uit de enquête blijkt dat het grootste deel van de grondwateroverlast klachten zich con-

centreren in het centrale deel van het onderzoeksgebied. De problemen uiten zich voor-

namelijk door water in de kruipruimte (77% van de respondenten) en vochtoverlast op de 

begane grondvloer (44% van de respondenten).  

 

De grondwaterstanden in het onderzoeksgebied zijn hoog, met uitzondering van het zuide-

lijke deel van het onderzoeksgebied. In het centrale deel van het onderzoeksgebied be-

draagt op particulier terrein en op openbaar terrein de ontwatering in een GHG situatie 

tussen de 0,28 m en 0,45 m, ten opzichte van een richtlijn van 0,70 m. De huidige meet-

periode viel in een relatief droog jaar. In een normaal jaar kan de grondwaterstand hoger 

zijn. 

 

De huidige drainage in het gebied werkt onvoldoende.  

7.2. Advies 

Om de grondwateroverlast te verminderen en zo mogelijk of te heffen, adviseren wij  

om in het centrale deel van de wijk een goed doorgerekend drainagesysteem te ontwerpen 

en aan te leggen op openbaar terrein. Daar waar huidige drainage aanwezig is, is het ad-

vies deze te vernieuwen. Daar waar geen drainage ligt, is het advies deze aan te leggen.  

 

Het drainagesysteem dient aangelegd te worden onder de laagste grondwaterstand om 

verstopping door wortelingroei en ijzerafzetting te voorkomen. In het vGRP staat voor de 

periode van 2021-2030 vervanging van de riolering aan de Tijenesch gepland. Naar aan-

leiding van het huidige onderzoek zou dit wellicht vervroegt kunnen worden en gecombi-

neerd met het gefaseerd aanleggen van een nieuw drainagesysteem, te beginnen met het 

centrale deel van de wijk.  

 

De gemeente kan bewoners de mogelijkheid geven om met particuliere drainage aan te 

sluiten op de nieuw aan te leggen drainage. Daarnaast kunnen kruipruimtes ook worden 

opgehoogd, bijvoorbeeld door het aanbrengen van schelpen of thermochips. Hierdoor 

wordt verdamping van grondwater naar de kruipruimte tegengegaan. Bouwkundige maat-

regelen om de overlast in de woningen tegen te gaan zijn het isoleren c.q. dampdicht ma-

ken van de begane grondvloer, en het injecteren van de muren om optrekkend vocht te-

gen te gaan.  

 

Wij adviseren om de sloot aan de westzijde van het onderzoeksgebied, nabij de sportvel-

den, goed te onderhouden. Ervaring leert dat het niet onderhouden van deze sloot leidt tot 

overlastklachten uit de wijk. 
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Tenslotte adviseren wij u de bewoners van de wijk te informeren over de grondwatersitua-

tie, verantwoordelijkheden van gemeente en woningeigenaren ten aanzien van grondwa-

teroverlast en toelichten oplossingsmaatregelen.  
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BIJLAGE 1
Enquete: vragenlijst en antwoorden
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Bijlage 2: Reacties enquête

 Datum:
 10-01-2017

 Controle:
 MKL

 Project:
 BZ82

 Opgesteld:
 SWE
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Bijlage 3: Wateroverlast op de begane grond

 Datum:
 10-01-2017

 Controle:
 MKL

 Project:
 BZ82

 Opgesteld:
 SWE



0 50 100 m

Drainage

Nieuwe peilbuis

Bestaande_peilbuis

Boring

Wateroverlast kruipruimte

Wel overlast

Geen overlast

Geen kruipruimte

Legenda

Bijlage 4: Wateroverlast in de kruipruimte

 Datum:
 10-01-2017

 Controle:
 MKL

 Project:
 BZ82

 Opgesteld:
 SWE



0 50 100 m

Drainage

Nieuwe peilbuis

Bestaande_peilbuis

Boring

Wateroverlast kelder

Wel overlast

Geen overlast

Geen kelder aanwezig

Legenda

 Controle:
 MKL

 Project:
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 Opgesteld:
 SWE

Bijlage 5: Wateroverlast in de
kelder

 Datum:
 10-01-2017



BIJLAGE 6
Locaties boringen en peilbuizen
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BIJLAGE 7
Boorbeschrijvingen





Projectcode: BZ82 : Teijenesch te Delden 07-12-2016

Boorbeschrijving
getekend volgens NEN 5104

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boring: B1-01

X/Y-coördinaat: 244658,53 / 475396,53

datum: 29-11-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

250

300

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal geelbruin

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtcreme

-180

Leem, sterk zandig, neutraal groencreme

-300

Boring: B1.02

X/Y-coördinaat: 244482,22 / 475417,90

datum: 29-11-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

250

300

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
cremegeel-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

-170

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalcreme

-210

Leem, sterk zandig, neutraal groencreme

-300

Boring: B1.03

X/Y-coördinaat: 244593,47 / 475302,62

datum: 29-11-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

250

300

tegel0
-5

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal 
cremebeige

-160

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

-170

Leem, sterk zandig, zwak grindig, 
neutraal groencreme

-250

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraalcreme

-300

Boring: B1.04

X/Y-coördinaat: 244472,27 / 475264,53

datum: 02-12-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

250

300

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalcreme

-80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
grijscreme

-160

Leem, sterk zandig, neutraal grijsgroen

-300



Projectcode: BZ82 : Teijenesch te Delden 07-12-2016

Boorbeschrijving
getekend volgens NEN 5104

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boring: B1.05

X/Y-coördinaat: 244451,52 / 475226,34

datum: 02-12-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

250

300

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel

-90

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin-110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal 
geelcreme

-240

Leem, sterk zandig, neutraal grijsgroen

-300

Boring: B1.06

X/Y-coördinaat: 244352,00 / 475067,60

datum: 02-12-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

250

300

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

-70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal 
geelcreme

-160

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal geelbruin

-190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraalbeige

-300

Boring: PB1.01

X/Y-coördinaat: 244572,61 / 475367,38

datum: 01-12-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

250

300

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, neutraal 
cremebruin

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

-90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal 
geelcreme-110

Leem, sterk zandig, neutraal geeloranje

-150

Leem, sterk zandig, neutraal grijsgroen

-240

Zand, matig fijn, matig siltig, laagjes 
leem, neutraal grijsgroen

-300

Boring: PB1.02

X/Y-coördinaat: 244432,16 / 475345,47

datum: 01-12-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

250

300

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
geelcreme-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
bruincreme

-80

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal 
grijscreme

-200

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
neutraal groengroen, Keileem

-300



Projectcode: BZ82 : Teijenesch te Delden 07-12-2016

Boorbeschrijving
getekend volgens NEN 5104

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boring: PB1.03

X/Y-coördinaat: 244664,47 / 475281,53

datum: 01-12-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

250

300

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
geelcreme-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
neutraalbruin

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige

-150

Leem, sterk zandig, neutraal cremebeige

-230

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
geelcreme

-280

Leem, sterk zandig, neutraal beigecreme
-300

Boring: PB1.04

X/Y-coördinaat: 244371,50 / 475220,06

datum: 01-12-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

250

300

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
geelcreme

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige

-270

Leem, sterk zandig, neutraal grijsgroen, 
Keileem

-300

Boring: PB1.05

X/Y-coördinaat: 244510,10 / 475167,66

datum: 01-12-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

250

300

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
geelcreme

-40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
geelcreme

-200

Leem, sterk zandig, neutraal grijsgroen

-300



 

  

 

Bijlage 8 – Grafieken grondwaterstanden 
 

Tabel 1: Legenda 

Icoon Kleur Betekenis 

 Groene lijn Maaiveld 

 
Blauwe lijn Waterstand 

 Rode stip Controlemeting 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



BIJLAGE 8
Resultaten perceelinspecties



Perceelinspectie

Projectcode: BZ82

Algemeen
Projectcode BZ82

Straat, huisnummer en wijk Odinksveld 2

Datum 21feb17

Inspecteur ing. A. Dekker

Begane grond
Muurconstructie Spouwmuur

Trasraam waargenomen Nee

Ventilatieroosters in muur Spouwmuurventilatie

Gevels erg nat (regeninslag) Nee

Kwaliteit voegwerk Goed

Scheurvorming Ja in de aanbouw, geen invloed op vochthuishouding

Materiaal begane grondvloer Betonnen vloerconstructie, niet geïsoleerd

Kenmerken vochtoverlast Geen, vochtplekken op muur maar hoger dan 0,5m boven
vloerpeil

Omschrijving genomen maatregelen Geen

Kruipruimte
Diepte kruipruimte 0,90m

Materiaal kruipruimtebodem Grond

Onderkant begane grondvloer geïsoleerd?  Nee

Kruipruimte ventilatieroosters Ja

Water in kruipruimte Ja, circa 2cm en historische waterlijn op 0,20m

Kruipruimtebodem vochtig Nvt

Kenmerken vochtoverlast Optrekkend vocht en water in kruipruimte

Omschrijving genomen maatregelen Geen

Kelder Niet aanwezig

Tuin
Loopt de bestrating in de tuin af richting
de woning

Nee

Kenmerken vochtoverlast Geen

Omschrijving genomen maatregelen Drainage langs woning

Omgeving
Ligging pand t.o.v. maaiveld Hoger

Loopt straat af richting de woning Nee

Sprake van water op straat Nee

Bijzonderheden/opmerkingen van bewoners
Opmerkingen bewoners:
Drainage langs woning wordt 2 keer per jaar doorgespoten. Putten worden elke keer opgegraven.

Aangetroffen bijzonderheden:
Historische waterlijn van circa 0,20m en optrekkend vocht in metselwerk kruipruimte. Desondanks
(nog) geen kenmerken van optrekkend vocht ter plaatse van de begane grond waargenomen.



Inventarisatie	vochtproblematiek

Pagina	1	van	2

Odinksveld	2,	Delden Projectcode:	BZ82

Locatie	details

Detail	1	(d.d.	21-02-2017) Detail	2	(d.d.	21-02-2017)

1

2

3

4
5



Inventarisatie	vochtproblematiek

Pagina	2	van	2

Detail	3	(d.d.	21-02-2017) Detail	4	(d.d.	21-02-2017)

Detail	5	(d.d.	21-02-2017)



Perceelinspectie

Projectcode: BZ82

Algemeen
Projectcode BZ82

Straat, huisnummer en wijk Schietbaan 1

Datum 21feb17

Inspecteur ing. A. Dekker

Begane grond
Muurconstructie Spouwmuur

Trasraam waargenomen Nee

Ventilatieroosters in muur Spouwventilatie

Gevels erg nat (regeninslag) Nee

Kwaliteit voegwerk Goed

Scheurvorming Nvt

Materiaal begane grondvloer Betonnen broodjesvloer, niet geïsoleerd

Kenmerken vochtoverlast Schimmelvorming en optrekkend vocht

Omschrijving genomen maatregelen Zie opmerkingen

Kruipruimte
Diepte kruipruimte 0,83m

Materiaal kruipruimtebodem Grond

Onderkant begane grondvloer geïsoleerd?  Nee

Kruipruimte ventilatieroosters Nee

Water in kruipruimte Achter in kruipruimte circa 2cm

Kruipruimtebodem vochtig Ja, historische waterlijn op circa 0,25m boven bodem

Kenmerken vochtoverlast Optrekkend vocht in metselwerk naar beganegrond en
kruipluik bezweken door vocht

Omschrijving genomen maatregelen Nog geen, zie opmerkingen

Kelder Niet aanwezig

Tuin
Loopt de bestrating in de tuin af richting
de woning

Nee

Kenmerken vochtoverlast Geen

Omschrijving genomen maatregelen Drainage langs woning, werking onbekend

Omgeving
Ligging pand t.o.v. maaiveld Hoger

Loopt straat af richting de woning Nee

Sprake van water op straat Bij hevige regenval op straat langs woning

Bijzonderheden/opmerkingen van bewoners
Opmerkingen bewoners:
Schimmelvorming en optrekkend vocht in alle muren. Bewoner wil kruipruimte isoleren met polystyreen
vlokken, maar wacht nog even op onderzoek gemeente. Langs woning ligt drainage deze wordt 2 keer
per jaar doorgespoten door een bedrijf via de gemeente. Of deze drainage überhaupt nog werkt weten
ze niet. Overwogen wordt om nieuwe drainage aan te laten leggen.

Aangetroffen bijzonderheden:
Betonnen funderingsbalk met daarop metselwerk. Historische waterlijn komt op een aantal plaatsen tot
boven de betonnen funderingsbalk. Metselwerk in de kruipruimte is vochtig. Betonnen broodjesvloer
zonder isolatie aangetroffen. Ter plaatse van de begane grond kenmerken van optrekkend vocht
waargenomen (loslatend stucwerk) en schimmelvorming.



Inventarisatie	vochtproblematiek

Pagina	1	van	3

Schietbaan	1,	Delden Projectcode:	BZ82

Locatie	details

Detail	1	(d.d.	21-02-2017) Detail	2	(d.d.	21-02-2017)

12

3
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7
8



Inventarisatie	vochtproblematiek

Pagina	2	van	3

Detail	3	(d.d.	21-02-2017) Detail	4	(d.d.	21-02-2017)

Detail	5	(d.d.	21-02-2017) Detail	6	(d.d.	21-02-2017)

Detail	7	(d.d.	21-02-2017) Detail	8	(d.d.	21-02-2017)



Inventarisatie	vochtproblematiek

Pagina	3	van	3



Perceelinspectie

Projectcode: BZ82

Algemeen
Projectcode BZ82

Straat, huisnummer en wijk Teijenesch 12

Datum 21feb17

Inspecteur ing. A. Dekker

Begane grond
Muurconstructie Spouwmuur

Trasraam waargenomen Nee

Ventilatieroosters in muur Spouwmuurventilatie

Gevels erg nat (regeninslag) Nee

Kwaliteit voegwerk Goed

Scheurvorming Nvt

Materiaal begane grondvloer Betonnen vloerconstructie, niet geïsoleerd

Kenmerken vochtoverlast Hoge luchtvochtigheid en schimmelvorming in trapkast

Omschrijving genomen maatregelen Geen

Kruipruimte
Diepte kruipruimte 0,78m

Materiaal kruipruimtebodem Grond

Onderkant begane grondvloer geïsoleerd?  Nee

Kruipruimte ventilatieroosters Nee

Water in kruipruimte Ja, circa 1cm en historische waterlijn op 0,20m

Kruipruimtebodem vochtig Nvt

Kenmerken vochtoverlast Water in kruipruimte en uitdamping naar bgg

Omschrijving genomen maatregelen Geen

Kelder Niet aanwezig

Tuin
Loopt de bestrating in de tuin af richting
de woning

Nee

Kenmerken vochtoverlast Geen

Omschrijving genomen maatregelen Geen

Omgeving
Ligging pand t.o.v. maaiveld Hoger

Loopt straat af richting de woning Nee

Sprake van water op straat Ja, bij wolkbreuk staat het tot boven stoeprand blank

Bijzonderheden/opmerkingen van bewoners
Opmerkingen bewoners:
Ze zien af en toe iemand drainages doorspuiten maar twijfelen aan de werking en nut. Vochtoverlast
beperkt tot schimmels in trapkast en hoge luchtvochtigheid in huis. Regelmatig water in kruipruimte.
Bij wolkbreuk water op straat.

Aangetroffen bijzonderheden:
Deels betonnen funderingsbalken met daarop metselwerk aangetroffen. Een aantal muren zijn ook
doorgemetseld tot onder kruipruimtebodem. Historische waterlijn in kruipruimte staat ook tegen het
metselwerk aan.



Inventarisatie	vochtproblematiek

Pagina	1	van	2

Tijenesch	12,	Delden Projectcode:	BZ82

Locatie	details

Detail	1	(d.d.	21-02-2017) Detail	2	(d.d.	21-02-2017)

1
2

34
5



Inventarisatie	vochtproblematiek
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Detail	3	(d.d.	21-02-2017) Detail	4	(d.d.	21-02-2017)

Detail	5	(d.d.	21-02-2017)



Perceelinspectie

Projectcode: BZ82

Algemeen
Projectcode BZ82

Straat, huisnummer en wijk De Horst 14

Datum 21feb17

Inspecteur ing. A. Dekker

Begane grond
Muurconstructie Spouwmuur

Trasraam waargenomen Nee

Ventilatieroosters in muur Ja

Gevels erg nat (regeninslag) Nee

Kwaliteit voegwerk Goed

Scheurvorming Nvt

Materiaal begane grondvloer Betonnen broodjesvloer, niet geïsoleerd

Kenmerken vochtoverlast Zie opmerkingen

Omschrijving genomen maatregelen Geen

Kruipruimte
Diepte kruipruimte 0,90m

Materiaal kruipruimtebodem Beton

Onderkant begane grondvloer geïsoleerd?  Nee

Kruipruimte ventilatieroosters Ja

Water in kruipruimte Nee

Kruipruimtebodem vochtig Ja

Kenmerken vochtoverlast Historische waterlijn op 10cm boven kruipruimtebodem

Omschrijving genomen maatregelen Geen

Kelder Niet aanwezig

Tuin
Loopt de bestrating in de tuin af richting
de woning

Nee

Kenmerken vochtoverlast Geen

Omschrijving genomen maatregelen Geen

Omgeving
Ligging pand t.o.v. maaiveld Hoger

Loopt straat af richting de woning Nee

Sprake van water op straat Nee

Bijzonderheden/opmerkingen van bewoners
Opmerkingen bewoners:
Als spullen tegen de muur staan is er al vrij snel sprake van schimmelvorming. In houten kasten witte
schimmels. Condensatie op binnenzijde terrasdeuren. Bewoner heeft luchtvochtigheid gemeten van
70%

Aangetroffen bijzonderheden:
Betonnen funderingsbalk met daarop metselwerk aangetroffen. Op de betonnen funderingsbalk een
waterlijn op circa 0,10 m boven de kruipruimtebodem aangetroffen. Vanuit de kruipruimte een
betonnen broodjesvloer waarneembaar welke niet geïsoleerd (en dus niet dampdicht) is. Ter plaatse
van de beganegrond geen optrekkend vocht in metselwerk waargenomen, wel ernstige mate van
schimmelvorming.



Inventarisatie	vochtproblematiek
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De	Horst	14,	Delden Projectcode:	BZ82

Locatie	details

Detail	1	(d.d.	21-02-2017) Detail	2	(d.d.	21-02-2017)
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Detail	3	(d.d.	21-02-2017) Detail	4	(d.d.	21-02-2017)

Detail	5	(d.d.	21-02-2017) Detail	6	(d.d.	21-02-2017)

Detail	7	(d.d.	21-02-2017) Detail	8	(d.d.	21-02-2017)
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Detail	9	(d.d.	21-02-2017)


