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1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

1.1 Inleiding 

Het stadsdeel Zuidoost kent een sterke variatie van de dikte van de deklaag. Het 

gevolg kan zijn dat zones met dunne deklaag te maken krijgen met 

voortdurende hoge grondwaterstanden. Uit onderzoek naar wateroverlast in de 

Krulslabuurt (Acacia Water, 2009) is gebleken dat de hoge grondwaterstanden 

op die plaats alleen verklaard kunnen worden door een sterke kwelflux in een 

zone met dunne deklaag. 

 

Op grond hiervan is het belangrijk om de dikte van de deklaag zo goed mogelijk 

te kennen, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.  

 

Waternet heeft Acacia Water opdracht gegeven om een gedetailleerd 

deklaagmodel van het gehele stadsdeel Zuidoost te maken. Het resultaat hiervan 

is een kaart van de dikte van de deklaag. Deze memo beschrijft de stappen die 

hebben geleid tot bovengenoemde kaart. Bovendien worden conclusies 

getrokken over welke consequenties de deklaagkaart heeft voor het ondiepe 

grondwater in het stadsdeel Zuidoost. 

1.2 Beschrijving stadsdeel Zuidoost 

Figuur 1 toont de grens van het stadsdeel Zuidoost van Amsterdam. Het gaat 

voor een groot deel om bebouwd gebied met enkele weidegebieden in het 

zuidwesten en het oosten van het gebied. Daarnaast bevat het gebied de oude 

zandwinplas de Gaasperplas en enkele stadsparken. 

 

 
Figuur 1 overzicht stadsdeel Zuid-Oost met belangrijkste polders en waterpeilen 

Bijlmermeer -4.2

Zuid-Bijlmer -2.7
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De belangrijkste polders in het stadsdeel zijn de laaggelegen polders 

Bijlmermeer en Nieuwe Bullewijk en de hoger gelegen polders Zuid-Bijlmer en de 

Venserpolder. 

 

1.3 Probleemstelling en doel 

Een grote kwelflux door dunne delen van de deklaag kan leiden tot onwenselijk 

hoge grondwaterstanden. Het is belangrijk om te weten waar dergelijke zwakke 

zones zich bevinden. 

Met behulp van meetgegevens als grondboringen en sonderingen kan de deklaag 

op gedetailleerde wijze in kaart worden gebracht. Hoofdstuk drie beschrijft de 

gebruikte gegevens en het resultaat van de inventarisatie. 

De dikte van de deklaag correleert meestal met de hoeveelheid kwel door de 

deklaag, maar de correlatie is niet 100%. Naast het inventariseren van de 

boringen en sonderingen is het daarom essentieel om te verifiëren of de dunne 

stukken deklaag daadwerkelijk corresponderen met een hogere kwelflux dan wel 

kleine ontwateringsdiepte.  

De verificatie met de beschikbare gegevens van Waternet wordt beschreven in 

hoofdstuk 4. 

Het uiteindelijke doel is het maken van een gedetailleerde deklaagkaart, die 

ondersteunend is bij analyse over grondwateroverlast en te nemen maatregelen 

in het stadsdeel Zuidoost. Een analyse van de betrouwbaarheid van het resultaat 

en de conclusies van dit onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 

Bij de meeste figuren in dit rapport zijn topografische achtergronden gebruikt ter 

verduidelijking. Omdat in het stadsdeel Zuidoost veel wordt gebouwd, kan het 

zijn dat de gebruikte achtergronden gedateerd zijn.  



 

 

2 HYDROLOGIE IN HET STADSDEEL Z

De grondwaterstand

regionale stroming in het eerste watervoerend pakket, anderzijds door de 

gehandhaafde oppervlaktewaterpeilen, de aanwezigheid van drai

en de infiltratie van regenwater.

grondwater en ondiepe grondwater hangt af van de opbouw van de ondergrond.

 

2.1 Diepe hydrologie

De stroming in het eerste watervoerend pakket is noord

gericht. Figuur 2 toont de contourlijnen en richting van stroming in het eerste 

watervoerende pakket, zoals berekend in het grondwatermodel Bijlmer

(Acacia Water 2009/2010)

komt van het IJmeer

stroming in het zuidoosten

delen van ’t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. In de figuur is duidelijk te zien dat 

het grondwater stroomt naar de lager g

Bijlmermeer en de Polder Nieuwe 

van de laaggelegen polders in het zuidwesten (bijvoorbeeld de polder Groot 

Mijdrecht). Het effect van de Gaasperplas

deklaag  het gebied van het

 

 
Figuur 2: Contouren van stijghoogte

watervoerende pakket 

2.2 Ondiepe hydrologie

 

Naast de invloed van het regionale eerste watervoerend pakket, wordt d

ondiepe freatische grondwaterstand 

oppervlaktewaterpeil, de infiltratie van regenwater en 

drainagemiddelen. Figuur 

E IN HET STADSDEEL ZUIDOOST

grondwaterstand in het stadsdeel Zuidoost wordt enerzijds be

regionale stroming in het eerste watervoerend pakket, anderzijds door de 

gehandhaafde oppervlaktewaterpeilen, de aanwezigheid van drai

en de infiltratie van regenwater.  Hoeveel interactie er is tussen het diepe 

grondwater en ondiepe grondwater hangt af van de opbouw van de ondergrond.

Diepe hydrologie 

De stroming in het eerste watervoerend pakket is noord- en zuidwestelijk 

toont de contourlijnen en richting van stroming in het eerste 

watervoerende pakket, zoals berekend in het grondwatermodel Bijlmer

2009/2010). De stroming in het noordoosten van 

meer, dat een gemiddeld peil heeft van 0,3 m -

uidoosten van het model is afkomstig van de hoger gelegen 

delen van ’t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. In de figuur is duidelijk te zien dat 

stroomt naar de lager gelegen polders in het stadsdeel:

Polder Nieuwe Bullewijk. Daarna is de stroming in de richting 

gelegen polders in het zuidwesten (bijvoorbeeld de polder Groot 

Het effect van de Gaasperplas op de grondwaterstroming onder de 

deklaag  het gebied van het stadsdeel Zuidoost is duidelijk zichtbaar.

: Contouren van stijghoogte en globale stromingsrichting in het regionale eerste 

 

rologie 

Naast de invloed van het regionale eerste watervoerend pakket, wordt d

grondwaterstand bepaald door het gehandhaafde 

peil, de infiltratie van regenwater en aanwezige 

Figuur 1 toont dat de oppervlaktewaterpeilen in de polders 
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UIDOOST 

ost wordt enerzijds bepaald door de 

regionale stroming in het eerste watervoerend pakket, anderzijds door de 

gehandhaafde oppervlaktewaterpeilen, de aanwezigheid van drainagemiddelen 

Hoeveel interactie er is tussen het diepe 

grondwater en ondiepe grondwater hangt af van de opbouw van de ondergrond. 

en zuidwestelijk 

toont de contourlijnen en richting van stroming in het eerste 

watervoerende pakket, zoals berekend in het grondwatermodel Bijlmer-LMZW 

. De stroming in het noordoosten van het stadsdeel 

-NAP . De 

van het model is afkomstig van de hoger gelegen 

delen van ’t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. In de figuur is duidelijk te zien dat 

elegen polders in het stadsdeel: de 

is de stroming in de richting 

gelegen polders in het zuidwesten (bijvoorbeeld de polder Groot 

grondwaterstroming onder de 

stadsdeel Zuidoost is duidelijk zichtbaar. 

 

in het regionale eerste 

Naast de invloed van het regionale eerste watervoerend pakket, wordt de 

bepaald door het gehandhaafde 

aanwezige 

peilen in de polders 
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Bijlmermeer en Nieuwe Bullewijk lager zijn dan de grondwaterstand in het eerste 

regionale watervoerende pakket, waardoor kwel optreedt. 

 

De afwatering in de Bijlmermeer en de Nieuwe Bullewijk gebeurt via brede 

afvoertochten. Er is weinig tot geen secundair watersysteem (kleine 

afwateringssloten). 

 

Figuur 3 toont in welke delen van het stadsdeel Zuidoost water opkwelt en waar 

water infiltreert. 

 

 

 
Figuur 3: kwellende en infiltrerende gebieden (bron: grondwatermodel Bijlmer (LMZW) 

2.3 Opbouw ondergrond stadsdeel Zuidoost 

 

De ondergrond in het stadsdeel Zuidoost bestaat aan maaiveld vooral uit door  

mensen opgebrachte zandophogingen en andere antropogene invloeden. De 

zandlaag aan het oppervlak is bij de ontwikkeling van het stadsdeel in de jaren 

zestig en zeventig van de vorige eeuw opgebracht. Dit is gedaan om woningen 

en wegen te beschermen tegen zettingen en grondwateroverlast. 

Deze ophoogzandlaag komt niet overal voor en varieert in dikte. Onder de 

ophooglaag bevindt zich de werkelijke deklaag. 

De deklaag in de Bijlmermeer bestaat uit holocene kleien en veenafzettingen. De 

kleien behoren tot de formatie van Calais en zijn mariene kleiafzettingen met her 

en der zandinsluitingen. Met name in het zuiden van het stadsdeel bestaat de 

bovenkant van de deklaag uit een laag hollandveen. In de Bijlmermeer en de 

Nieuwe Bullewijk komt weinig hollandveen voor. Wel wordt op sommige plaatsen 

in het noordwesten van het stadsdeel de deklaag aan de onderzijde begrensd 

door een laag basisveen.  



 

Onder de deklaag bevindt zich overal een zandpakket dat wordt gerekend tot de 

Formatie van Boxtel. Deze laag bestaat uit fijnkorrelige zanden en varieert van 2 

tot 10 meter in dikte

eerste watervoerende pakket begrensd door een dikke laag klei die behoort tot 

de Eemformatie. Deze vormt de eerste scheidende laag.

gebied wordt het eerste watervoerende pakket 

klei/zandlagen die tot de formatie van Drenthe worden gerekend.

het regionale tweede watervoerende pakket. 

weergave van de opbouw van de ondergrond in een 

Figuur 4: schematische noord

Bron: Studie leven met zout water

 

 

Onder de deklaag bevindt zich overal een zandpakket dat wordt gerekend tot de 

. Deze laag bestaat uit fijnkorrelige zanden en varieert van 2 

tot 10 meter in dikte. In het noordelijk deel van de Bijlmermeerpolder

eerste watervoerende pakket begrensd door een dikke laag klei die behoort tot 

Deze vormt de eerste scheidende laag. In de rest van het 

gebied wordt het eerste watervoerende pakket aan de onderzijde 

klei/zandlagen die tot de formatie van Drenthe worden gerekend.

het regionale tweede watervoerende pakket. Figuur 4 toont een schematische 

weergave van de opbouw van de ondergrond in een noord-zuiddoorsnede.

: schematische noord-zuiddoorsnede van de ondergrond onder stadsdeel Z

Studie leven met zout water Bijlmer 
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Onder de deklaag bevindt zich overal een zandpakket dat wordt gerekend tot de 

. Deze laag bestaat uit fijnkorrelige zanden en varieert van 2 

ijlmermeerpolder wordt het 

eerste watervoerende pakket begrensd door een dikke laag klei die behoort tot 

In de rest van het 

an de onderzijde begrensd door 

klei/zandlagen die tot de formatie van Drenthe worden gerekend. Deze vormen 

toont een schematische 

zuiddoorsnede. 

 

de ondergrond onder stadsdeel Zuidoost. 
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3 METHODIEK EN GEBRUIKTE GEGEVENS 

3.1 Methodiek en gegevens voor inventarisatie 

 

Voor het inventariseren van de deklaag is gebruik gemaakt van zowel boringen 

als sonderingen. Bij het maken van de kaart zijn de boringsgegevens leidend, 

omdat uit deze veel preciezer de overgang van holocene klei of veen naar 

pleistoceen zand te maken is. 

 

Er zijn echter te weinig boringen om een gedetailleerd gebiedsdekkend beeld te 

krijgen. Met behulp van de sonderingen lukt dit wel. Er is voor elk gebied 

gecontroleerd of ter plaatse van een boring het beeld dat de sonderingen 

weergeven overeenkomt met het beeld dat de boring weergeeft.  

 

Er is gebruik gemaakt van zowel boringen uit de DINO-database van TNO alsook  

boringsgegevens van Waternet, die alleen analoog beschikbaar waren. Deze  

laatstgenoemde boringen (700 in totaal) zijn gedigitaliseerd en geïnterpreteerd 

in het kader van de studie LMZW Bijlmer (Acacia, 2009/2010). Figuur 5 toont de 

locaties van de gebruikte boringen. Binnen de grenzen van het stadsdeel 

Zuidoost liggen 389 boringen. 

 

 
Figuur 5: Locatie van de boringen, zowel uit het Waternetarchief als uit het Dino-archief 

 

Er is gebruik gemaakt van de beschikbare sonderingen uit het Omegam-archief. 

De meeste van deze sonderingen zijn gezet in de jaren 1960 en 1970, toen een 

groot deel van het stadsdeel Zuidoost werd ontwikkeld. Een typische 

sonderingsgrafiek ziet er uit als in Figuur 6. De overgang van een lage naar een 

hoge weerstand, dus van klei/veen naar zand is duidelijk te zien. Het is echter 

niet mogelijk om de precieze overgang af te lezen. Het grootste deel van de 

sonderingen toont soortgelijke grafieken. 
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Figuur 6: typisch voorbeeld van een gebruikte sondering 

 

Een aantal van deze sonderingen is niet geschikt om te gebruiken bij deze 

analyse. Alleen sonderingen zijn gebruikt die aan de volgende criteria voldoen: 

 

- X en Y coördinaten van de sondering zijn bekend bij Waternet 

- Er is sprake van een duidelijke overgang van materiaal dat een hoge 

conusweerstand teweeg brengt naar een materiaal dat een lage 

conusweerstand teweeg brengt. 

- Sonderingen bij locaties waar enkele meters zand of ander materiaal is 

opgebracht, zoals bij taluds van grote wegen zijn niet meegenomen. 

 

Na toepassing van deze criteria voldoen 3577 sonderingen. Deze staan 

weergegeven in Figuur 7. 

 

 
Figuur 7: gebruikte sonderingen 

Overgang ophoogzand 

naar deklaag

Overgang deklaag naar 

pleistoceen zand

Conusweerstand

D
ie

p
te
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Door interpolatie van de sonderingen en boringen is een kaart van de dikte van 

de deklaag gemaakt. In het zuidelijk deel van het gebied waren geen 

sonderingen beschikbaar. Er zijn daar echter voldoende boringen aanwezig om 

tot een goed resultaat te komen. 

3.2 Gegevens voor verificatie 

Meestal komt een kleinere deklaagdikte overeen met meer kwel ter plaatse.  Dit 

leidt niet automatisch tot een hogere freatische grondwaterstand omdat meer 

factoren van invloed zijn, zoals de nabije aanwezigheid van oppervlaktewater en 

drainagemiddelen. 

 

Voor de verificatie wordt gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

 

- Grondwaterstanden waarbij er een filter boven en onder deklaag is 

bemeten; 

- Grondwaterstanden van peilbuizen op plekken met een dunne deklaag; 

- Modelresultaten; 

- Ec-metingen. 

 

3.2.1 Peilbuizen boven en onder deklaag 

Figuur 8 toont locaties van peilbuizen binnen het stadsdeel Zuidoost. Voor een 

groot deel van deze peilbuizen zijn (recente) meetreeksen beschikbaar. Voor 

enkele gaat het om een incidentele meting. 

Op acht locaties is zowel boven als onder de deklaag een peilfilter geplaatst 

waardoor. Deze staan weergegeven in Tabel 1. 

 

 

 
Figuur 8: peilbuizen in het stadsdeel Zuidoost;  de paarsgekleurde  hebben een filter boven 

en onder de deklaag 
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Tabel 1: peilbuizen boven en onder de deklaag 

Meetpunt boven deklaag Meetpunt onder deklaag x y 

H07140A H07140C 124344 480385 

H07146A H07146C 124682 480185 

H07147A H07147C 124704 479968 

H07148A H07148C 124585 480015 

H08142A H08142C 128017 480811 

J08041A J08041C 126200 478124 

J08042A J08042C 126056 477979 

J08044A J08044C 126026 478030 

 

3.2.2. EC-metingen 

 

In het stadsdeel Zuidoost is een ondiepe overgang van zoet naar zout 

grondwater. Het chloridegehalte van het opkwellend grondwater wordt hier als 

brak of zout gekarakteriseerd. 

Voor het project Leven Met Zout Water, Bijlmer (Acacia 2008-2010) zijn in 2008, 

2009 en 2010 metingen uitgevoerd in het oppervlaktewater ter bepaling van de 

elektrische geleidbaarheid (EC) en daarmee indirect het zoutgehalte. In het 

project “Analyse wateroverlast Krulslabuurt” (Acacia,2009) is gebleken dat er 

een sterke correlatie is tussen de dikte van de deklaag en de geleidbaarheid van 

het water. Wanneer er een sterke kwelcomponent aanwezig is dan is het 

chloridegehalte van het water hoog. Wanneer geen kwel of infiltratie aanwezig is 

dan is het chloridegehalte in het algemeen laag.  

 

Voor de verificatie van de deklaagkaart zijn in februari 2010 27 aanvullende 

veldmetingen uitgevoerd om het verband tussen geleidbaarheid van het water 

en de dikte van de deklaag vast te stellen. 

 

 

 
  



 

4 RESULTAAT & VERIFIC

Figuur 9 toont de deklaagkaart na interpolatie van de geïnventariseerde 

en sonderingen. Deze is eveneens opgenomen in Bijlage 3.

deklaag in het stadsdeel Zuidoost varieert tussen nul en acht meter

binnen de polders Nieuwe Bullewijk en Bijlmermeer is relatief groot. 

 

 

Figuur 9: Dikte deklaag in meters

Bijlmermeer 

De dikte van de deklaag in

en 4  meter dik. In het westelijke gedeelte is de dikte van de deklaag veelal 

meer dan 5 meter dik.

minder dan 2 meter dik. Deze ‘zwakke’ zones zijn omcirkeld en genummerd.

Binnen de Bijlmermeer 

weergegeven in Tabel 

 
Tabel 2: overzicht "zwakke" zones

Nummer Polder 

1 Bijlmermeer 

2 Bijlmermeer 

3 Bijlmermeer 

4 Bijlmermeer 

5 Bijlmermeer 

6 Bijlmermeer 

7 Nieuwe Bullewijk

8 Nieuwe Bullewijk

9 Nieuwe Bullewijk

10 Nieuwe Bullewijk

11 Nieuwe Bullewijk

12 Nieuwe Bullewijk

 

& VERIFICATIE 

toont de deklaagkaart na interpolatie van de geïnventariseerde 

Deze is eveneens opgenomen in Bijlage 3. De dikte van de 

deklaag in het stadsdeel Zuidoost varieert tussen nul en acht meter

binnen de polders Nieuwe Bullewijk en Bijlmermeer is relatief groot. 

: Dikte deklaag in meters; dunne zones zijn genummerd en omcirkeld.

De dikte van de deklaag in de polder Bijlmermeer is in het algemeen tussen de 2 

. In het westelijke gedeelte is de dikte van de deklaag veelal 

meer dan 5 meter dik. Op een aantal plekken binnen de polder is de deklaag 

minder dan 2 meter dik. Deze ‘zwakke’ zones zijn omcirkeld en genummerd.

Bijlmermeer bevinden zich zes zwakke zones. Deze staan 

Tabel 2 

: overzicht "zwakke" zones in deklaag stadsdeel Zuidoost 

Buurt 

 G-Buurt 

 G-buurt 

 Bijlmerpark 

 K-Buurt 

 K-buurt 

 D-buurt 

Nieuwe Bullewijk Omgeving ArenA 

Nieuwe Bullewijk Industrieterrein Zuidoost 

Nieuwe Bullewijk Industrieterrein Zuidoost 

Nieuwe Bullewijk Industrieterrein Zuidoost 

Nieuwe Bullewijk Omgeving AMC Amsterdam 

Nieuwe Bullewijk Omgeving AMC Amsterdam 
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toont de deklaagkaart na interpolatie van de geïnventariseerde boringen 

De dikte van de 

deklaag in het stadsdeel Zuidoost varieert tussen nul en acht meter. De variatie 

binnen de polders Nieuwe Bullewijk en Bijlmermeer is relatief groot.  

 
omcirkeld. 

algemeen tussen de 2 

. In het westelijke gedeelte is de dikte van de deklaag veelal 

Op een aantal plekken binnen de polder is de deklaag 

minder dan 2 meter dik. Deze ‘zwakke’ zones zijn omcirkeld en genummerd. 

Deze staan 
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Nieuwe Bullewijk 

In het noordelijk deel van de polder Nieuwe Bullewijk is de deklaag 3 tot 5 meter 

dik. In uiterste noorden bevindt zich een zone met een deklaagdikte van minder 

dan 2 meter. Naar het zuiden van de Bullewijk neemt de dikte van de deklaag af 

tot minder dan 2 meter in de zuidelijkste delen. Ook in de polder Nieuwe 

Bullewijk zijn zes zones aanwezig met een deklaagdikte van minder dan 2 meter. 

Tabel 2 toont een overzicht van deze zones met dunne deklaag. 

 

4.1 Verificatie 

4.1.1 EC-metingen 

Figuur 10 toont de dikte van de deklaag en de EC-metingen gedaan in 2008, 

2009 en 2010. 

 

 
Figuur 10: Dikte deklaag met EC-metingen; locaties die nadere uitleg behoeven, zijn 

genummerd en omcirkeld. 

Uit de metingen die zijn gedaan van 2008 tot en met 2010 blijkt een sterke 

correlatie tussen de dikte van de deklaag en de geleidbaarheid van het 

oppervlaktewater. 

 

Dit wordt veroorzaakt doordat grondwater met een hoog chloridegehalte in de 

watergangen opkwelt. Bij een dikke deklaag worden in het algemeen lage 

geleidbaarheidsmetingen gedaan en vice versa. Er zijn een paar uitzonderingen 

op deze regel, die zijn genummerd in Figuur 10. Deze worden hieronder nader 

toegelicht. 

 

Situatie 1: 

Hier is de geïnterpoleerde deklaag relatief dik ten opzichte van de omgeving, 

maar toch wordt een hoge geleidbaarheid gemeten in beide meetrondes. 

Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat via deze watergang het water naar het 

Bijlmermeer -4.2

Zuid-Bijlmer -2.7

1

2

2

2
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gemaal stroomt. Dit houdt in dat al het zoute water van de polder Nieuwe 

Bullewijk langs dit punt stroomt.  

 

Een andere mogelijke oorzaak is dat ter plaatse basisveen aan de basis van de 

deklaag ligt. Basisveen is uiterst compact en zeer slecht doorlatend, maar kan bij 

voldoende overdruk “opbarsten” waardoor letterlijk een gat in de deklaag 

ontstaat, dat een “wel” wordt genoemd. Het vóórkomen van wellen kan in het 

veld soms worden gezien door open plekken als het vriest of het voorkomen van 

luchtbelletjes. Ter plaatse van de betreffende watergang is door hydrologen van 

Waternet een wel gezien. Dit biedt een goede verklaring voor de hoge 

geleidbaarheidsmetingen ter plaatse. Figuur 11 toont de dikte van het basisveen 

in de omgeving van het stadsdeel Zuidoost.  

 

 
Figuur 11: Dikte basisveen in cm. Bron LMZW, Bijlmer 

 

Situaties 2: 

De geleidbaarheidsmetingen tonen op deze plaatsen een zoeter beeld dan 

verwacht. De reden hiervoor is dat deze watergangen niet alleen diepe zoute 

kwel afvangen maar ook kwel van de naastgelegen hoge polders, die een laag 

chloridegehalte heeft. Dit treedt alleen op nabij overgangen van een hoog naar 

een laag peil zoals in de omcirkelde gebieden en waar een kwelflux van de 

hooggelegen peilgebieden naar het laaggelegen peilgebied plaats vindt. 

Daarnaast werd tot 2008 op dit punt het relatief zoete water van de polder Zuid-

Bijlmer overgeslagen. Op deze plaats zijn de EC-metingen in 2008 uitgevoerd. 

Waarschijnlijk zijn deze door het overslaan van het water beïnvloed. 

 

4.1.2 Meetreeksen van peilbuizen 

Peilbuizen met een filter onder en boven de deklaag 

Tabel 3 toont de peilbuizen met een peilfilter onder en boven de deklaag. In 

bijlage 1 staan de tijdreeksen van de peilbuizen geplot in grafieken. Uit deze 

tijdreeksen is een aantal zaken af te leiden. 

 

De stijghoogte in de peilbuis boven de deklaag wordt bepaald door neerslag, 

nabijheid van oppervlaktewater, eventuele drainagemiddelen en de interactie 

met het diepe regionale pakket. 
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Tabel 3: peilbuizen met een filter onder en boven de deklaag 

Meetpunt boven 

deklaag 

Meetpunt onder 

deklaag 

Gemiddelde 

Grwstand 

boven deklaag 

(m NAP) 

Gemiddelde 

Grwstand 

onder deklaag 

(m NAP) 

Verschil Kwel of infiltratie dikte deklaag (m) 

H07140A H07140C -4.20 -3.85 0.35 Kwel 3.9 

H07146A H07146C -4.13 -4.35 -0.21 Infiltratie 4.6 

H07147A H07147C -4.64 -4.10 0.54 Kwel 4.3 

H07148A H07148C -4.25 -4.10 0.15 Kwel 4.7 

H08142A H08142C -2.40 -3.08 -0.67 Infiltratie 5.1 

J08041A J08041C -4.38 -4.15 0.22 Kwel 2.2 

J08042A J08042C -3.54 -3.90 -0.36 Infiltratie 4 

J08044A J08044C -4.68 -4.26 0.42 Kwel 2.6 

 

 

Wanneer er een goed ontwikkelde deklaag aanwezig is, is de amplitude van de 

gemeten stijghoogte onder deze deklaag meestal klein. Boven de deklaag ziet 

men juist dat onder invloed van neerslag en verdamping de freatische 

stijghoogte een grote dynamiek heeft. Dit is goed zichtbaar in de meetreeks van 

peilbuis H08142. 

 

Als de deklaag dun of afwezig is, is de freatische grondwaterstand veel minder 

dynamisch. Bovendien wordt de variatie van de stijghoogte onder de deklaag 

vergelijkbaar met het filter boven de deklaag. Dit effect is bijvoorbeeld zichtbaar 

bij buis J08044. De variatie van grondwaterstanden onder de deklaag is bijna 

vergelijkbaar met die boven de deklaag.  

 

Peilbuizen in zwakke zones 

Binnen enkele van de zones met dunne deklaag zijn meetreeksen van de 

freatische grondwaterstand beschikbaar. 

Figuren 12 tot en met 14 tonen het verloop van de stijghoogten ter plaatse van 

de “zwakke” zones “1”,”4” en “8” in de Bijlmermeer en de Nieuwe Bullewijk. In 

de figuren is ook het maaiveld, de berekende stijghoogte in het eerste 

watervoerende pakket en het polderpeil geplot. 

Uit de figuren blijkt dat de grondwaterstand gemiddeld (veel) hoger dan het 

polderpeil is. Ook in zeer droge perioden (bijvoorbeeld september 2003) zakt de 

grondwaterstand niet uit tot onder het polderpeil. De conclusie is dat in deze 

gebieden het niveau van de freatische grondwaterstand sterk bepaald wordt 

door de diepe stijghoogte in het eerste watervoerend pakket.  
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Figuur 12 meetreeks freatische stijghoogten peilbuis G08148 ter hoogte van "zwakke zone 

1" (G-buurt, Bijlmermeer) 

 

Figuur 13: meetreeks freatische stijghoogten peilbuis H08160 ter hoogte van "zwakke 

zone 4" (K-buurt, Bijlmermeer) 
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Figuur 14 meetreeks freatische stijghoogten peilbuis H07092 ter hoogte van "zwakke zone 

1" (Industrieterrein Zuidoost, Nieuwe Bullewijk) 

Ook in gebieden met een dikke deklaag ziet men dat de grondwaterstand 

gemiddeld genomen hoger is dan het oppervlaktewaterpeil. Het verschil met de 

gebieden met dunne deklaag is dat het gemiddelde freatische peil dichter bij het 

niveau van het oppervlaktewaterpeil zit dan bij de stijghoogte van het eerste 

watervoerende pakket. De gemeten stijghoogte in Peilbuis G08134 (Figuur 15) 

richt zich meer naar het polderpeil dan naar de diepe stijghoogte. De deklaag ter 

plaatse is +/- 5 meter dik. 

 

Figuur 15 meetreeks freatische stijghoogten peilbuis G08134. Deklaagdikte ter plaatse is 

ongeveer 5 meter 
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Het beeld is echter niet zo eenduidig. Ter plaatse van peilbuis H08103 is de 

deklaag ook 5 meter dik. Figuur 16 toont echter dat de freatische 

grondwaterstand zich naar de stijghoogte van 1e watervoerende pakket richt. 

 

Figuur 16 meetreeks freatische stijghoogten peilbuis H08131. Deklaagdikte ter plaatse is 

ongeveer 5 meter 

De vermoedelijke oorzaak hiervan is dat in dit geval de weerstand in horizontale 

richting groter is dan de weerstand in verticale richting. De weerstand in 

horizontale richting wordt bepaald door de horizontale doorlatendheid van het 

materiaal in de deklaag (ophoogzand, klei en veen) en de afstand tot de 

watergang. Als de ophoogzandlaag afwezig of te dun is kan het zijn dat het 

water “gemakkelijker” in verticale richting stroomt dan in horizontale richting. 

De verhouding tussen de beide weerstanden bepaalt naar welk peil de freatische 

stijghoogte op een gegeven punt zich richt.  

Bij een deklaagdikte van meer dan drie meter stroomt het water normaliter 

gemakkelijker in horizontale richting door de opgebrachte zandlaag dan in 

verticale richting door de deklaag. Uitzonderingen blijken echter voor te komen. 

Samengevat: 

- Daar waar de deklaag dun is richt de freatische grondwaterstand zich in 

het algemeen naar de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket 

- Daar waar de deklaag dik is richt de stijghoogte zich eerder naar het 

gehanteerde oppervlaktewaterpeil. 

- Uitzonderingen doen zich echter voor. De afstand tot de waterloop en de 

doorlatendheid van het op de deklaag opgebrachte materiaal zijn factoren 

die ook in acht genomen moeten worden. 
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5 CONCLUSIES, BETROUWBAARHEID, AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

Op basis van het voorgaande is de conclusie dat de deklaag in het stadsdeel 

Zuidoost lokaal kan variëren van een dikte van bijna 0 meter tot zelfs maximaal 

8 meter dik. In de polders Nieuwe Bullewijk en Bijlmermeer wordt een laag 

polderpeil gehandhaafd zodat hier grondwater opkwelt. 

 

Binnen de Bijlmermeer en Nieuwe Bullewijk bevinden zich enkele zwakke 

plekken in de deklaag. De kwelstroom op deze plaatsen is groot genoeg om de 

ondiepe grondwaterstand blijvend op een hoog peil te houden, dat zelfs de diepe 

grondwaterstand kan benaderen. Enkele van deze zwakke plekken bevinden zich 

onder woonwijken. Een permanent hoge grondwaterstand is hier een 

onwenselijke situatie. 

 

In de studie “Analyse wateroverlast Krulslabuurt” (Acacia Water 2009) is 

geconcludeerd dat de hoge grondwaterstanden ter plaatse alleen verklaard 

kunnen worden door de dunne deklaag, waardoor er een bijna directe verbinding 

is met het regionale watervoerend pakket. De ontwatering functioneert ter 

plekke mogelijk slecht, waarschijnlijk doordat er niet overal sprake is van een 

goed doorlatende laag  naar het oppervlaktewater. In het voorjaar van 2010 zijn 

enkele raaien van ondiepe boringen nabij de watergang gedaan om deze 

hypothese te controleren. Uit de boorprofielen blijkt de ophooglaag nabij de 

watergang in de K-buurt zowel heterogeen van samenstelling als van dikte. De 

locatie van de boringen inclusief dikte van de ophooglaag zijn opgenomen in 

bijlage 2.  

 

De voor deze studie beschikbare peilbuizen met een filter boven en onder de 

deklaag bevestigen het beeld dat bij een dunnere deklaag er meer interactie is 

tussen ondiep en diep grondwater. De meetreeksen van peilbuizen gelegen in 

een zwakke zone tonen eveneens het beeld dat de ondiepe grondwaterstand het 

niveau van het diepe grondwater benadert. Uit deze metingen kan niet altijd de 

conclusie worden getrokken dat iedere zwakke plek in de deklaag leidt tot een 

verhoging van het grondwater boven de deklaag. Hiervoor zijn de afstand naar 

het oppervlaktewater, de mate van doorlatendheid naar het oppervlaktewater en 

aanwezige drainagemiddelen mede bepalend. 

 

De conclusie is dat het zeer waarschijnlijk is dat de zwakke plekken in de 

deklaag in de polders Bijlmermeer en Nieuwe Bullewijk leiden tot hoge freatische 

grondwaterstanden die het niveau van de diepe grondwaterstand structureel 

benaderen.  

 

5.2 Betrouwbaarheid 

De deklaagkaart is zo goed als de gegevens die zijn gebruikt om deze te maken. 

Door de grote hoeveelheid gebruikte sonderingen is de verwachting dat het 

detailniveau van de deklaag voldoende is om de zwakke zones te ontdekken. 

 

Het interpreteren van de sonderingen kan niet op de centimeter nauwkeurig 

gebeuren. De keuze van de overgang van klei naar zand is moeilijk precies te 

determineren uit de grafieken met conusweerstand, vandaar dat rekening moet 
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worden gehouden met een halve meter bandbreedte op de geïnterpreteerde 

dikte van de deklaag.  

 

De sonderingen die zeer dichtbij elkaar zijn gezet geven vrijwel zonder 

uitzondering een consistent beeld van de deklaagdikte, hetgeen de 

betrouwbaarheid van het resultaat vergroot. 

 

5.3 Aanbevelingen 

Uit het voorgaande blijkt dat de invloed van de regionale kwel op de ondiepe 

grondwaterstand in het stadsdeel Zuidoost groot is op locaties met een dunne 

deklaag. Op sommige van die plaatsen kan dit ertoe leiden dat de 

grondwaternorm wordt overschreden.  

 

Er zijn maatregelen voor handen om dit te voorkomen: de ondiepe 

grondwaterstand kan worden beheerst met de aanleg van drainagemiddelen 

zoals drainagebuizen of het graven van extra watergangen. 

Het gevolg van dergelijke maatregelen is echter dat een continue stroom van 

regionaal grondwater wordt afgetapt en vervolgens naar het gemaal wordt 

afgevoerd, waardoor de uitmaalhoeveelheden zullen toenemen. Daarnaast is het 

opkwellend grondwater brak tot zout, waardoor het oppervlaktewater met extra 

zoutconcentratie wordt belast. 

 

Waternet wil aan de ene kant de grondwaternorm hanteren, aan de andere kant 

wil het voor de diepe polders in zijn beheersgebied een “stand-still” principe 

hanteren. Het “stand-still” principe betekent dat in de toekomst niet méér water 

via de gemalen wordt uitgeslagen dan op dit moment gebeurt. Wanneer meer 

kwelwater moet worden afgevoerd kan dit principe dus niet worden 

gehandhaafd. 

 

Uitgaande van het bovengenoemde “stand-still” principe, is de aanleg van extra 

drainage of open water in de polders Bijlmermeer en Nieuwe Bullewijk niet aan 

te bevelen op locaties met een dunne deklaag. Een beter en robuuster alternatief 

is de bouwgrond voldoende bouwrijp te maken en te kiezen voor afgedichte 

kruipruimtes.  

 

Binnen de polders Bijlmermeer en Nieuwe Bullewijk is de deklaag meestal 

minder dan 4 meter dik. De aanbeveling is om hier geen drainagemiddelen aan 

te leggen. Bij een deklaag dikker dan 4 meter kan overwogen worden om extra 

drainage of open water aan te leggen, als dit doelmatig is. Dit zou bijvoorbeeld 

kunnen in delen van de H-buurt.  

 

Deze aanbeveling kan worden vertaald naar een kaart met zones waarbinnen in 

beginsel geen nieuwe drainagemiddelen moeten worden aangelegd. Figuur 17 

toont deze kaart. Het grootste deel van de diepe polders Bijlmermeer en Nieuwe 

Bullewijk blijft vrij van de aanleg van drainage en extra open water. 
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Figuur 17: zones binnen het stadsdeel Zuidoost waar binnen de aanleg van drainage leidt 

tot het draineren van het regionale eerste watervoerend pakket.  

 

De keuze om gemotiveerd af te wijken van de grondwaternorm en in te zetten 

op een robuust toekomstig waterbeheer van de diepe polders Bijlmermeer en de 

Nieuwe Bullewijk wordt gemaakt binnen het proces van het waterplan Zuidoost. 

De aanbevelingen in dit rapport dienen als ondersteuning voor de afwegingen 

binnen dat proces. 
  

Zone waar binnen wordt  

afgeraden drainagemiddelen 

aan te leggen
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Bijlage 1 grafieken grondwaterstanden 
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Bijlage 2 Boringen K-buurt voorjaar 2010 
 

 
Figuur 18: De figuur toont de dikte van de zandlaag ter plaatse van de Krulslabuurt (K-

buurt). Opvallend is de variatie in dikte van de ophooglaag alsmede het voorkomen van 

tussenkleilagen. 
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Tabel 4: overzicht van handboringen nabij de watergang bij de Krulslabuurt 

boringnummer x y maaiveld (tov NAP) dikte ophooglaag (m) opmerking 

b1 127122 480699 -2.52 3.5 
 

b2 127129 480686 -2.5 2.3 
 

b3 127135 480675 -2.44 0.8 
 

b4 127147 480660 -2.53 1 
 

b5 127157 480637 -2.63 1 
 

b6 127164 480626 -2.58 1 
 

b7 127176 480602 -2.53 1 
 

b8 127181 480593 -2.58 1 
 

b9 127188 480580 -2.42 2.2 
 

b10 127196 480566 -2.57 2.2 
 

b14 127256 480574 -2.26 2 
 

b15 127269 480604 -2.27 2.2 
 

b16 127279 480621 -2.23 2.2 
 

b17 127287 480631 -2.46 2.3 
 

b18 127291 480640 -2.23 2.3 
 

b19 127307 480666 -2.2 2.3 
 

b20 127320 480687 -2.26 2.3 
 

b21 127279 480770 -2.17 2.3 
 

b22 127286 480758 -2.19 2.3 
 

b23 127299 480735 -2.16 2.3 
 

b24 127312 480711 -2.19 2.3 
 

b25 127322 480692 -2.13 2.3 
 

b26 127344 480675 -2.53 3.8 oude watergang 

b27 127354 480658 -2.5 3.8 oude watergang 

b28 127365 480637 -2.54 3.8 oude watergang 

b29 127374 480621 -3.41 1 
 

b30 127369 480612 -3.22 1 
 

h8355 127203 480571 -2.6 1.7 met kleitussenlaag 

h8356 127198 480581 -2.5 1.8 met kleitussenlaag 

h8357 127193 480590 -2.53 1.8 met kleitussenlaag 

h8358 127187 480599 -2.64 1.4 met kleitussenlaag 

h8359 127183 480608 -2.61 1.6 met kleitussenlaag 

h8360 127179 480616 -2.62 1.8 met kleitussenlaag 

h8361 127174 480625 -2.62 1.7 met kleitussenlaag 

h8362 127169 480634 -2.69 1.1 met kleitussenlaag 

 


