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Samenvatting
Het gebied Midden-Delfland is een karakteristiek open veenweidelandschap ingeklemd
tussen het kassengebied van het Westland en enkele grote steden zoals Den Haag/Rijswijk,
Delft en Rotterdam (Figuur S1). Zoals zoveel veenweidegebieden in de Nederlandse
kustvlakte heeft ook dit gebied te kampen met bodemdaling. De gemeente Midden-Delfland
en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben behoefte aan inzicht in de omvang van
bodemdaling in het gebied en de gevolgen ervan. In dit document worden voor het
onderzoeksgebied de verschillende oorzaken van bodemdaling op een rijtje gezet en worden
kentallen en karakteristieke waarden gepresenteerd. Daarnaast wordt het relatieve belang
van deze verschillende processen beschreven op basis van de magnitude en ruimtelijke
spreiding. Voor elk van de processen wordt beschreven wat de ontwikkelingen waren in het
verleden, hoeveel bodemdaling er nu door wordt veroorzaakt en voor hoeveel bodemdaling
de processen in de toekomst zullen zorgen. Tenslotte wordt in algemene termen de invloed
van bodemdaling op het landschap besproken.

Figuur S1 Het onderzoeksgebied Midden-Delfland is gelegen tussen Delft en Schiedam/Rotterdam en wordt
aan de westgrens begrensd door het kassengebied van het Westland. Het geel omrande gebied is het
gebied dat in Figuur S3 is weergegeven.
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Het hele onderzoeksgebied Midden-Delfland daalt. Dit is het gevolg van verschillende
processen die voor bodemdaling zorgen en bij elkaar opgeteld tot de maaivelddaling leiden
die nu wordt ervaren aan het oppervlak. Grofweg vallen de processen onder te verdelen in
twee typen: bodemdaling door natuurlijke processen en bodemdaling veroorzaakt door
menselijk handelen. In de eerste categorie vallen processen zoals aardplaatbewegingen
(tektoniek), belastingen van de aardplaat (isostatie) en natuurlijke compactie van de
sedimenten onder invloed van hun eigen gewicht. In de tweede categorie vallen processen
zoals gaswinning, grondwaterwinning en bronbemaling, peilbeheer en belastingen bij
ophogingen.

Figuur S2 Bodemdaling in Midden-Delfland door verschillende processen en oorzaken, uitgesplitst naar de
diepte waarop deze voornamelijk optreden. Verticale verkortingen op de aangegeven diepte-intervallen
zorgen ervoor dat bovenliggende niveaus naar beneden gaan. Alle processen dragen dus bij aan
maaivelddaling. Ondiepe processen veroorzaken echter geen daling van diepere niveaus. Rechts zijn
kengetallen vermeld voor de verschillende processen. Deze geven een typische snelheid op jaarbasis. De
daadwerkelijke optredende snelheden variëren in de tijd en van plaats tot plaats.

De meeste natuurlijke processen die voor bodemdaling zorgen, spelen zich af op grotere
dieptes (> enkele tientallen meters) in de aardkorst, tot een diepte van meer dan 100 km (zie
figuur S2). De natuurlijke bodemdalingsprocessen kennen snelheden van 0.1 mm per jaar of
minder (<1 cm per eeuw) in het onderzoekgebied.
In de bovenste tientallen meters domineert bodemdaling veroorzaakt door menselijk
handelen (Figuur S2). Een uitzondering daarop is de gaswinning in het onderzoeksgebied die
plaatsvindt op bijna drie kilometer diepte. De door mensen veroorzaakte bodemdaling kent
snelheden tot wel 2 cm per jaar (2 meter per eeuw). Over het algemeen geldt dat processen
die een ondiepere oorzaak hebben een grote ruimtelijke variabiliteit kennen, dit is ook het
geval in Midden-Delfland.
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Figuur S3 Bodemdaling (mm per jaar) afgeleid uit radarsatellietmetingen in het gebied Midden-Delfland (gele
rand, zie figuur S1 voor locatie) voor de periode 2006-2012 door de TUDelft (Morishita & Hanssen, 2015). De
resultaten van deze experimentele studie moeten met voorzichtigheid gebruikt worden en de hoge snelheden
van >40 mm per jaar zijn waarschijnlijk een overschatting. Op basis van deze metingen is een
bodemdalingssnelheid van gemiddeld meer dan 20 mm per jaar vastgesteld voor het onderzoeksgebied
(Morishita & Hanssen, 2015). Andere bronnen laten een lagere snelheid zien, waarmee de uiteindelijke
schatting in deze studie uitkomt op een dalingssnelheid van 1-20 mm per jaar. S.L. = Schipluiden, H.D. =
Honselersdijk. De locaties aangegeven met de letters A t/m E worden besproken in de hoofdtekst (paragraaf
2.1).
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In het gebied wordt bodemdaling niet structureel gemeten. Op basis van beschikbare
periodieke hoogtemetingen en hoogteverschilmetingen kan een indruk verkregen worden van
de hoeveelheid bodemdaling in Midden-Delfland. Radarsatellietmetingen bieden sinds enkele
decennia een aanvullende manier om vlakdekkend maaivelddeformatie te meten en zijn in
Midden-Delfland experimenteel ingezet om bodemdaling in het veenweidegebied te meten
(Figuur S3). Uit deze en andere metingen blijkt dat het maaiveld in Midden-Delfland met een
snelheid van 1-20 mm per jaar daalt, met enkele uitschieters naar boven. Rondom deze
metingen zit een aanzienlijke onzekerheid (Figuur S3). De grootste langjarige daling treedt op
in het veenweidegebied; stedelijk gebied lijkt relatief stabiel. De beschikbare data overziend is
het aanbevolen om structureler bodemdaling te meten in meetcampagnes en doormiddel van
het inrichten van enkele meetsites. Bij meetsites moet specifiek worden gedacht aan
representatieve locaties waar bodemdaling wordt gemonitord om gebiedsdekkende
meetmethodes zoals InSAR te kalibreren en valideren.
Kengetal dalingssnelheid (mm/jaar)
jaarbasis, ruimtelijk maximum
waarschijnlijk
max

Ruimtelijk beeld

Temporeel dalingsbeeld
waarschijnlijk stabiel over
decennia
stabiel over decennia
stabiel over decennia

Tektoniek

0,1

1

constant

Isostasie
Natuurlijke compactie

0,1
0,01

0,5
0,05

constant
constant

Mijnbouw/gaswinning

5

20

afnemend vanaf centrum reservoir
over km's (schotelvormig)

Grondwateronttrekking

20

100

afnemend vanaf onttrekkingspunt;
invloedsgebied tientallen m's tot
enkele km's (trechtervormig)

Peilbeheer

10

20

variabel van m's tot km's

Zetting

10

50

variabel van m's tot honderden m's

afhankelijk van productie
afhankelijk van
onttrekkingsgeschiedenis;
globaal afname na start over
periode van ca. 10 jaar
versnelling bij peilverlaging,
daarna afnemend, maar in
het geval van veenoxidatie
stabiliserend naar bijna
lineaire snelheden
logaritmisch afnemend

Tabel S4 Kentallen voor bodemdaling in Midden-Delfland, met een waarschijnlijke en maximale waarden en
de variatie in ruimte en tijd. Deze kentallen moeten gezien worden als mogelijk optredende snelheden, de
daadwerkelijke optredende snelheden variëren in de tijd en van plaats tot plaats.

In tabel S4 staan de onderzochte bodemdalingsprocessen genoemd, met kengetallen voor
hun bijdragen aan de totale lokale daling die kan optreden op jaarbasis, en karakteristieken
van het ruimtelijk en temporeel beeld van daling. Natuurlijke bodemdaling door geologische
processen veroorzaakt is ruimtelijk constant, stabiel in de tijd en klein, opgeteld 0,2 mm per
jaar (2 cm per eeuw). Menselijk handelen levert daarom overal in Midden-Delfland naar
verwachting de belangrijkste bijdrage aan bodemdaling. Welke oorzaak de grootste
antropogene bijdrage levert hangt sterk af van plaats, tijd, en tijdsduur (en ontwikkelingen van
menselijke activiteiten), en valt niet weer te geven in een tabel. Buiten de kengetallen geven
daarom de karakteristieken van het ruimtelijke en temporele beeld van daling belangrijke
algemene informatie die verder wordt toegelicht in de hoofdtekst. Voor daling door
peilbeheer en gaswinning bestaan redelijk betrouwbare prognoses voor het gebied tot 2050
en deze worden besproken. Zulke prognoses zijn niet beschikbaar of eenvoudig op te stellen
voor bodemdaling door grondwateronttrekking.
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Het grootste deel van de bodemdaling wordt in grote delen van Midden-Delfland veroorzaakt
door de drooglegging van klei- en veengronden. Deze drooglegging wordt bereikt met
peilbeheer bedoeld om gebruiksfuncties van het gebied te faciliteren. In gedraineerde
veengebieden zorgen veenoxidatie, krimp en compactie voor bodemdaling. In kleigebieden
zorgen alleen krimp en compactie voor bodemdaling. Deze processen spelen al ongeveer
1000 jaar in Midden-Delfland en hebben in deze periode lokaal tot meters aan bodemdaling
geleid. Op locaties waar de huidige gemeten snelheden boven de 5 mm per jaar zijn, is het
de verwachting dat het grootste deel van deze daling door de drooglegging wordt
veroorzaakt. Uitzonderingen daarop zijn enkele geïsoleerde locaties boven het actieve
gasveld en naast grote grondwateronttrekkingen. Veengronden zonder kleidek met een
aanzienlijke drooglegging zijn het meest gevoelig voor maaivelddaling vanwege het optreden
van veenoxidatie. Relatief dikke veenpakketten komen vooral voor in het midden en oosten
van het gebied (grotendeels ten oosten van de A4), zie ook paragraaf 3.9.
Tot 2050 kan bij gelijkblijvend peilbeheer (peilindexatie) en zonder beperkende maatregelen
de bodem door krimp, compactie en veenoxidatie in kleirijke gebieden nog tot ca 10 cm dalen
(ca 3 mm per jaar) en in gebieden met dikke veenpakketten nog maximaal ca 60 cm dalen
(ca 2 cm per jaar). In de hoofdtekst wordt ook doorgekeken naar bodemdaling tot 2100. Door
het voorspelde warmere klimaat wordt het veenoxidatieproces versneld, enerzijds omdat de
veenafbraak bij hogere temperaturen sneller verloopt en anderzijds omdat de
grondwaterstand dieper uitzakt. De mate van versnelling hangt af van het klimaatscenario dat
werkelijkheid wordt en het peilbeheer dat gevoerd wordt. In het warme W+ scenario wordt de
bodemdaling door veenoxidatie ongeveer 1,5 keer zo groot. Door ingrijpen in het peilbeheer
kan de bodemdaling verminderd worden, waarbij een vermindering in bodemdaling van 50%
mogelijk is (bij gelijkblijvend landgebruik). In de hoofdtekst worden de voorspellingen van
bodemdaling bij reducerende maatregelen nader besproken.
Het is een aanbeveling om voorafgaand aan eventuele ingrepen eerst de huidige
hydrologische en geodetische situatie en variabiliteit in het gebied goed te meten en in kaart
te brengen. Vervolgens kunnen nauwkeurige modelstudies helpen bij het afwegen en nemen
van beleidsbeslissingen op het gebied van peilbeheer.
In het bebouwd gebied speelt zettingen door belasting een belangrijke rol, maar hier is verder
in dit onderzoek niet op in gegaan.
Over bodemdaling veroorzaakt door grondwateronttrekkingen in het gebied Midden-Delfland
is weinig bekend. Het ontbreken van inzicht in de rol van onttrekkingen op bodemdaling is
niet uniek voor Midden-Delfland, maar geldt voor veel onttrekkingen in Nederland. In MiddenDelfland (en net daarbuiten) is een aantal grote onttrekkingen aanwezig die tot aanzienlijke
verlagingen in stijghoogte (3-10 m) hebben geleid. Het deel van het onderzoeksgebied dat
hierdoor beïnvloed wordt ligt aan de randen van het gebied: aan de noordrand als gevolg van
de industriële onttrekking in Delft, aan de westrand als gevolg van kassen die brak
grondwater onttrekken en verspreid over het gebied als gevolg van enkele warmte-koude
opslagsystemen. De genoemde stijghoogteverlagingen zullen hoogstwaarschijnlijk tot
bodemdaling hebben geleid, maar het grootste deel van deze daling is reeds opgetreden. Het
is de verwachting dat er lokaal rondom de onttrekkingen nog steeds bodemdaling optreedt
door de onttrekkingen. De bewegingen van de diepe peilmerken in het zuiden van het gebied
lijken hier ook op te duiden. Bij het stoppen van grote onttrekkingen treedt bodemstijging op
die rond de 10% van de bodemdaling kan bedragen. Het potentiële invloedsgebied van
bestaande winningen is met bestaande grondwatermodellen redelijk goed in beeld te
brengen. Het wordt aanbevolen om nader onderzoek te doen naar de rol van grote
grondwateronttrekkingen voor bodemdaling in het verleden, heden en in de toekomst.
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Figuur S5 Gemeten bodemdaling (in cm) in 2011 ten opzicht van 1989 voor peilmerken (punten). De contour
(2 cm) is een modelprognose van daling door gaswinning voor de periode na 2011 (NAM, 2013a).

De gaswinning in Midden-Delfland beperkt zich momenteel tot het gasveld Gaag-Monster.
Door de gaswinning is er tot ca 3 cm bodemdaling opgetreden aan de zuidwestrand van het
gebied sinds eind jaren ‘80 tot 2011 (Figuur S5). Metingen van peilmerkbewegingen lijken wat
hogere waarden aan bodemdaling te geven tot ca 8 cm, maar tonen ook een grote spreiding.
De dalingssnelheden die hierbij horen zijn in de orde grootte van 0,5 – 3,6 mm per jaar.
Het gasveld zal naar verwachting nog enkele jaren in productie blijven (tot 2018) en dan
afgesloten worden. De verwachte aanvullende bodemdaling in de periode 2012-2018 aan de
zuidwestrand van het onderzoeksgebied is nog ongeveer 1-2 cm. Indien er geen verdere gasof olievelden in productie worden genomen of opnieuw worden aangeboord, zal het hier bij
blijven en bereikt de totale daling door het gasveld in het onderzoeksgebied maximaal 5 cm.
Er zijn plannen om het naburige Gaag-Maassluis gasveld in gebruik te nemen de komende
jaren. Als dat gebeurt, dan zal er aanvullend nog maximaal 6 cm de komende jaren aan
bodemdaling optreden aan de zuidwestrand van het gebied (Figuur S6), waarmee de totale
bodemdaling door gaswinning op 11 cm komt.
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Figuur S6 Maximale toekomstige daling door gaswinning in het Gaag-Maassluis en Gaag-Monster veld (bron:
NAM, 2016). Het Gaag-Monsterveld is nu in productie, het Gaag-Maassluisveld niet.

Op verschillende manieren heeft bodemdaling een invloed op het landschap. Ten eerste
treedt er mogelijk schade op aan (ondergrondse) infrastructuur en constructies door
differentiële bodemdaling (op korte afstand wisselende bodemdalingssnelheden). Het
theoretisch overstromingsrisico neemt daarnaast toe bij bodemdaling, hoewel dit door
investeringen in waterbeheer meestal direct geneutraliseerd wordt. Specifieke aandacht
verdient het overstromingsrisico door regenbuien: laaggelegen gebieden (bijvoorbeeld als
gevolg van bodemdaling) hebben in sommige gevallen een moeilijkere afwatering en de vaak
voorkomende hogere grondwaterstanden beperken de bergingscapaciteit van de bodem.
Bodemdaling zorgt ook voor een relatieve stijging van het (freatisch) grondwater. Dit kan
leiden tot vochtproblemen in huizen, maar ook tot natschade of verminderde
landbouwopbrengst. Door de verhoogde grondwaterstand is de draagkracht van de bodem
lager en daarmee de toegankelijkheid van de percelen voor (landbouw)voertuigen of vee. In
hoeverre sprake is van deze gevolgen van bodemdaling in Midden-Delfland is niet uitgewerkt
in deze studie.
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Bij bodemdaling als gevolg van gaswinning zakken zowel de gefundeerde en de nietgefundeerde elementen in het landschap. Dit kan ook het geval zijn bij grondwaterwinning,
hoewel gefundeerde elementen in dat geval veelal minder zullen zakken dan nietgefundeerde elementen. Daling van gefundeerde elementen kan consequenties hebben voor
het waterbeheer, bijvoorbeeld een verminderde hoogte van kerende elementen en
kunstwerken. Omdat in het onderzoeksgebied de voorspelde aanvullende bodemdaling door
gaswinning laag is, en daling van de Pleistocene zanden waarop kunstwerken meestal zijn
gefundeerd door grondwaterwinning beperkt, zullen de consequenties waarschijnlijk gering
zijn.
Veenoxidatie zorgt voor bodemdaling, maar bij het proces van oxidatie wordt het broeikasgas
CO2 (en andere broeikasgassen) uitgestoten en spoelen nutriënten uit naar het grondwater.
De uitstoot van CO2 uit Nederlandse veengebieden draagt 3-4 % bij aan de totale nationale
CO2 uitstoot en draagt daarmee bij aan de opwarming van de aarde. Door het belasten van
het grond- en oppervlaktewater met nutriënten voldoen veel veengebieden niet aan gestelde
waterkwaliteitseisen.
Bij langdurige bodemdaling kan het lagere maaiveld en de verminderde drooglegging een
reden zijn voor het waterschap om het waterpeil middels een peilbesluit te verlagen, wat leidt
tot aanvullende bodemdaling. Bij het vasthouden aan een drooglegging kan op deze manier
bodemdaling tot bodemdaling leiden. Bij toenemende hoogteverschillen tussen polders die
sneller dalen (landbouwgebieden) en polders die minder snel of niet dalen (bijvoorbeeld
natuurgebieden), kan de wegzijging uit de hoger gelegen natuurgebieden toenemen.
Hierdoor wordt de watervraag vanuit natuurgebieden groter en mogelijk kan er
droogteschade optreden aan natuurgebieden, bijvoorbeeld veenoxidatie door lage
grondwaterstanden. In het gebied Midden-Delfland kan dit van belang zijn voor het gebied de
Vlietlanden, maar of dit daadwerkelijk het geval is hangt af van de specifieke hydrologische
omstandigheden.
Bij doorgaande veenoxidatie kan uiteindelijk het oppervlakkige veen geheel oxideren,
waardoor de veenbodems, de typische veenweidelandschappen en flora en fauna in deze
ecosystemen mogelijk verdwijnen. De bestaande landschapsinversie zal nog verder
toenemen. Tenslotte kan doorgaande veenoxidatie er voor zorgen dat het gewicht van de
deklaag (het pakket slappe grond) te klein wordt om de druk van het diepere grondwater te
weerstaan (de stijghoogte). In dat geval is er sprake van bodemopbarsting en kunnen wellen
ontstaan. Dit heeft consequenties voor de zoutbelasting in polders of voor het waterbeheer. In
een lopende studie naar het opbarstrisico in de provincie Zuid-Holland laten voorlopige
resultaten een relatief laag opbarstrisico zien in de huidige situatie in Midden-Delfland. Door
toekomstige bodemdaling door veenoxidatie zal het opbarstrisico in het gebied tussen Delft
en Rotterdam/Schiedam en ten oosten daarvan (beperkt) toenemen.
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1 Inleiding
1.1

Achtergrond
Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) heeft in het Waterbeheerplan 2016-2021
opgenomen dat het in 2019 een visie zal hebben ontwikkeld op de omvang van bodemdaling
in het beheergebied en de gevolgen ervan. Op basis van die visie wordt een strategie
bepaald om (de gevolgen van) bodemdaling het hoofd te bieden.
Voor de gemeente Midden-Delfland (GMD) is het tegengaan van versnelde bodemdaling één
van de opgaven van het Uitvoeringsprogramma Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025.
Bodemdaling is dus zowel voor HHD als voor GMD een belangrijk thema. De voorliggende
verkenning van de bodemdaling in het gebied vormt een eerste bijdrage aan de
inventarisatiefase van het gezamenlijke onderzoek van GMD en HHD.

1.2

Doel en focus van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het genereren van inzicht in bodemdaling in Midden-Delfland
gericht op de beantwoording van twee op voorhand gedefinieerde hoofdvragen:
1. Hoe werkt bodemdaling in Midden-Delfland en wat zijn de oorzaken?
2. Wat is de relatieve invloed van de verschillende oorzaken op de totale bodemdaling?
De focus ligt daarmee op processen en oorzaken. Specifiek beoogt het onderzoek een beeld
te geven van:
•
De verschillende processen en oorzaken met bijbehorende kengetallen van
bodemdaling en de ruimtelijke en temporele variabiliteit daarvan. Deze informatie draagt
bij aan inzicht in het relatieve belang van de verschillende bijdragen.
•
De ontwikkeling van de verschillende processen en oorzaken in het verleden en heden.
•
Prognoses (voor zover mogelijk en beschikbaar).
•
De gevolgen van de verschillende soorten bodemdaling voor het landschap en de
waterhuishouding.
In algemene zin beoogt het rapport waardevolle informatie te geven die in een later stadium
de basis kunnen vormen voor op te stellen voorspellingen/verwachtingen van de ontwikkeling
van bodemdaling in Midden-Delfland, en op te stellen visies voor het gebied.

1.3

Afbakening aandachtsgebied studie
Het onderzoek richt zich op alle soorten bodemdaling en op alle mogelijke oorzaken. Dit
betreft zowel door menselijk handelen veroorzaakte bodemdaling, alsmede natuurlijke
bodemdaling. Indien relevant is bodemstijging ook beschouwd.
Laterale bodembewegingen zoals massabewegingen en zettingsvloeiingen zijn niet
meegenomen. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals geïnduceerde seismiek (aardbevingen),
funderingsproblematiek, zoals negatieve kleef langs paalfunderingen, waren geen onderwerp
van studie in dit onderzoek. Nutriëntenuitspoeling en broeikasgasuitstoot bij veenoxidatie
komen slechts beperkt aan de orde.
Bodemdaling na het aanbrengen van een bovenbelasting, zoals plaatsvindt bij het bouwrijp
maken van een gebied, wordt kort aangestipt in dit document. Omdat dit voornamelijk
plaatsvindt in het stedelijk/bebouwd gebied buiten het onderzoeksgebied wordt dit minder
uitgebreid behandeld.
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1.4

Gebiedsafbakening
Het gebied “Midden-Delfland” zoals dat in deze studie is gebruikt, is weergegeven in Figuur
1.1. Het gebied ligt grotendeels in de GMD en geheel in het HHD. Het is een hoofdzakelijk
open veenweidegebied met melkveehouderij. In het gebied liggen enkele kleine kernen zoals
Schipluiden en Den Hoorn, maar vooral kenmerkend is dat het gebied grenst aan een aantal
grote steden: Delft, Den Haag/Rijswijk en Rotterdam. Aan de westrand gaat het gebied over
in het kassenlandschap van het Westland. Door de open groene ruimte is het gebied een
belangrijk recreatiegebied voor de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Figuur 1.1 Het onderzoeksgebied “Midden-Delfland” voor dit onderzoek. Het gebied bestaat uit grotendeels
open veenweidelandschap, gekenmerkt door melkveehouderij.

1.5

Algemene aanpak
Voor deze studie is gebruik gemaakt van aanwezige algemene kennis over bodemdaling,
aangevuld met locatie-specifieke metingen, data en informatie.
De huidige kennis over bodemdaling, en de bijdragen van de verschillende oorzaken en
processen, is in de laatste vijftig jaar ontwikkeld op basis van nationale en internationale
studies waarin gebruik wordt gemaakt van waarnemingen/metingen van bodemdaling
(waterpassingen; remote sensing) en laagdikteverandering (extensometermetingen),
reconstructies op basis van geologische informatie, en procesmodellen. Daarnaast is er een
veelvoud aan laboratoriumonderzoek uitgevoerd om bijvoorbeeld grondmechanische
parameters vast te stellen. De veelheid aan gebruikte methoden weerspiegelt het feit dat het
niet eenvoudig is om betrouwbare kwantitatieve informatie over bodemdaling en de
onderliggende oorzaken te genereren. Ondanks de sterke vooruitgang in de meettechnieken,
blijft er bijvoorbeeld veel interpretatie en analyse nodig om metingen te vertalen naar
eenduidige bodemdalingsgetallen. Dat geldt helemaal als het gaat om gebiedsdekkende
bodemdalingskaarten.

10

Verkenning bodemdaling in Midden-Delfland

11200151-002-BGS-0001, Versie v3, 22 februari 2018, definitief

Metingen gebeuren veelal aan objecten (peilmerken, reflectoren). Soms zijn ze gekoppeld
aan maaiveld zodat direct maaivelddaling wordt gemeten. Maar vaker zijn de objecten
gefundeerd en wordt feitelijk de beweging van de ondergrond gemeten op de diepte van de
fundering. En het object kan ook bewegen ten opzichte van de bodem. Voor dit onderzoek is
gekeken naar beschikbare metingen in het studiegebied, hoewel dat beperkt bleek. Vaak is
de data nooit bedoeld geweest om bodembewegingen vast te stellen wat de interpretatie in
die context bemoeilijkt. Ook is de combinatie van verschillende meetwaarden tot een
coherent en consistent beeld vaak lastig door verschillen in schaal, periode van meting,
nauwkeurigheid van meting en welk proces er gemeten wordt.
1.6

Definitie van enkele belangrijke termen
De terminologie binnen het bodemdalingsonderzoek is (helaas) niet eenduidig. Juist doordat
er vanuit verschillende vakgebieden wordt gewerkt aan bodemdaling, wordt nog al eens voor
hetzelfde proces een andere term gebruikt, of – nog erger – dezelfde term gebruikt voor
verschillende processen. Relevante vakgebieden voor de terminologie zijn de geologie,
hydrologie, landbouwkunde en de geotechniek.
Als bijlage (bijlage A) is een korte definitie opgenomen van de termen zoals ze in dit
document worden gebruikt.

1.7

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden bestaande metingen die in Midden-Delfland zijn uitgevoerd besproken
en wordt gepresenteerd hoeveel bodemdaling er momenteel wordt waargenomen. In
hoofdstuk 3 wordt vervolgens op basis van algemene kennis een overzicht gegeven van de
aanwezige processen en oorzaken van bodemdaling. Daarbij worden kengetallen vermeld die
een indruk geven van betekenis van de verschillende processen en oorzaken voor MiddenDelfland. In hoofdstuk 4 worden beschikbare voorspellingen voor bodemdaling tot 2050 in het
onderzoeksgebied onder de loep genomen. Aansluitend worden in hoofdstuk 5 de gevolgen
van bodemdaling voor het landschap en het waterbeheer besproken. In hoofdstuk 6 wordt
alles nog eens samengenomen en worden enkele aanbevelingen gedaan.
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2 Waarnemingen van bodemdaling in Midden-Delfland
Er zijn verschillende waarnemingen van bodemdaling in het studiegebied Midden-Delfland.
Bodemdaling wordt niet structureel in het gebied gemeten, de waarnemingen zoals die in
deze paragraaf worden besproken zijn allen afkomstig uit incidentele studies, vaak voor
andere doeleinden uitgevoerd.
Op basis van hiervan is het aan te bevelen om structureel vlakdekkend te meten in bepaalde
sleutelgebieden. In deze gebieden, die bijvoorbeeld verschillen in grondwaterregime,
ondergrondsamenstelling en landgebruik, kan worden vastgesteld wat de langjarige
bodemdaling is. Dit kan dan gerelateerd worden aan bovengenoemde landschappelijke
verschillen en op basis daarvan kunnen dalingswaardes opgeschaald worden naar grotere
gebieden met vergelijkbare kenmerken. Deze metingen dienen tegelijkertijd ook als
referentiemetingen. Op basis hiervan kan de effectiviteit van beleid dat invloed heeft op de
bodemdalingssnelheden (bijvoorbeeld beleid dat beoogt de snelheden te verlagen) worden
geëvalueerd. Hierbij is het belangrijk dat bij implementatie van beleidsmaatregelen ook
aandacht is voor het monitoren van bodemdaling.
Bij het structureel meten van bodemdaling in sleutelgebieden gaat het om het inzetten van
vlakdekkende meetmethoden, bijvoorbeeld radarsatellietmetingen (met behulp van
reflectoren) of lasermetingen, die met een nauwkeurigheid van mm/jaar voor snelheid,
respectievelijk mm voor hoogte kunnen meten. Om de seizoensmatige trend in het zwelkrimp gedrag van slappe grond te ondervangen (zie bijvoorbeeld Figuur 2.7) zou bijvoorbeeld
4 keer per jaar in elk seizoen gemeten moeten worden. Deze metingen moeten minimaal
voor enkele jaren doorgezet worden, om ook de lage snelheden nauwkeurig te kunnen
meten.
2.1

Radarsatellietmetingen
Met behulp van radarsatellietmetingen (InSAR) kan bodemdaling (eigenlijk deformatie van het
landoppervlak, inclusief gebouwen e.d.) vanuit de ruimte (remote sensing) gemeten worden.
Op de satelliet is een synthetic aperture radar (SAR) geïnstalleerd die elektromagnetische
golven uitzend en de weerkaatsende golven (vanaf een object op de grond) weer ontvangt.
Bij verschillende passages van de satelliet wordt dit steeds weer herhaald en wordt een beeld
verkregen van verschuivingen in de positie van de waargenomen objecten. Bij
radarsatellietmetingen wordt vooral gekeken naar de fase verschuivingen in de radargolven
bij de verschillende opnames. Het is mogelijk om millimeterschaal deformaties te meten met
deze techniek. Een beperking van de techniek is dat de objecten die waargenomen worden
een bepaalde mate van stabiliteit moeten hebben (consistency) en dat voor gras in het
veenweidegebied de stabiliteit erg laag is (veel kleine deformaties en het groeien en maaien
van het gras). Hoewel gedurende de afgelopen jaren voortgang is geboekt in de algoritmes
die gebruikt worden bij het analyseren van de ruw data (zie ook hieronder), is de
inzetbaarheid in het veenweidegebied vooralsnog beperkt.
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Er zijn twee studies uitgevoerd waarin InSAR beelden zijn gemaakt voor het studiegebied
Midden-Delfland. Binnen het EU-onderzoeksproject Subcoast (Hopman et al., 2013) was
Delfland een van de onderzoeksgebieden. Figuur 2.1 laat de gemeten bodemdaling zien in
het gebied van HHD voor der periode 1992-2000. Er zijn weinig waarnemingen beschikbaar
in het veenweidegebied van het Midden-Delfland vanwege het gebrek aan consistente
reflectoren (zie hierboven), maar de punten die zichtbaar zijn laten een bodemdaling zien van
0 tot 2 mm per jaar met enkele uitschieters naar 4-5 mm per jaar. Het is goed mogelijk dat de
eerste groep waarnemingen gefundeerde objecten zijn en de hogere waarden afkomstig zijn
van ongefundeerde objecten. Op basis van deze waarnemingen alleen is dit echter niet vast
te stellen

Figuur 2.1 InSAR deformatiemetingen van het gebied van HHD uit de periode 1992-2000 afkomstig uit de
Subcoast studie (Hopman et al., 2013). De witte cirkel heeft geen betekenis in dit rapport.

Aanvullend is in de subcoast studie gekeken naar verklarende factoren voor de
waargenomen bodemdaling. De dataset is opgedeeld in een aantal categorieën: bebouwde
gebieden (grote kernen zoals Delft en Schipluiden) en landelijk (ruraal) gebied (inclusief
kleine kernen zoals Negenhuizen) en hoge reflectoren (> 3 m) zoals huizen en lage
reflectoren (< 3 m) zoals schuurtje en de straat. Uit figuur 2.2 blijkt dat de grotere
dalingssnelheden vooral voorkomen in rurale gebieden. De gebouwen in de bebouwde
gebieden kennen de laagste dalingssnelheden, lager dan de gebouwen in de rurale
gebieden. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door een verschil in de diepte van de fundering. De
grond/straat in bebouwd gebied daalt twee zo snel als de gebouwen, door het ontbreken van
een fundering.
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Figuur 2.2 Analyse van de dalingssnelheid (mm per jaar) gemeten met InSAR voor de periode 2003-2010 in
Delfland (Hopman et al., 2013). Rurale gebieden dalen sneller dan bebouwde gebieden en de grond daalt
sneller dan de gebouwen.

De grondgesteldheid is een aanvullende verklarende factor voor verschillen in
bodemdalingssnelheden. Figuur 2.3 laat zien dat locaties met dikkere veenpakketten over het
algemeen hogere dalingssnelheden laten zien dan locaties met dunnere veenpakketten.
Veengebieden en kleiige veengebieden laten ook de grootste daling zien ten opzichte van
kleigebieden (Figuur 2.4).
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Figuur 2.3 De relatie tussen de dalingssnelheid (mm per jaar) gemeten met InSAR voor de periode 20032010 en het voorkomen van veen in Delfland (Hopman et al., 2013). Over het algemeen geldt dat hoe dikker
het veen, hoe hoger de dalingssnelheid, maar de aanzienlijke spreiding in de waarnemingen laat zien dat er
ook nog andere factoren een rol spelen (bijvoorbeeld de drooglegging).De genoemde veendiktes zijn
cumulatieve diktes voor het veen in het studiegebied in de bovenste 30-50 meter van de ondergrond,
afkomstig van TNO - Geologische Dienst Nederland.
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Figuur 2.4 De relatie tussen de dalingssnelheid (mm per jaar) gemeten met InSAR voor de periode 20032010 en de grondsoort in Delfland (Hopman et al., 2013). Veengebieden kennen een grotere dalingssnelheid
dan kleigebieden en slappe gronden dalen sneller dan stijvere gronden.

Een tweede studie in het studiegebied (Figuur 2.5) die gebruik maakt van InSAR is
uitgevoerd door de TUDelft (Morishita & Hanssen, 2015). Interessant aan deze studie is dat
er met nieuwe algoritmes is geprobeerd om toch bodemdaling te meten in het
veenweidegebied met InSAR.
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Figuur 2.5 Studiegebied van Morishita & Hanssen (2015). Het gele omkaderde gebied komt terug in Figuur
2.6 en valt ongeveer samen met het studiegebied Midden-Delfland (Figuur 1.1)

Figuur 2.6 laat de bodemdaling zien zoals gemeten met InSAR voor Midden-Delfland voor de
periode 2006-2012 (afkomstig uit Morishita & Hanssen, 2015). De gemiddelde waargenomen
bodemdaling in het geel aangegeven gebied is 36,6 mm per jaar. Er zijn grote verschillen
tussen de verschillende satellieten en de minimale (betrouwbare) gemeten bodemdaling
wordt geschat op 20 mm per jaar. Het kassengebied ten westen van Midden-Delfland
(aangegeven met letter B) zakt minder snel volgens deze analyse.
Voor de gebieden/locaties die aangegeven zijn met letters in Figuur 2.6 is bepaald wat de
bodemdalingssnelheid is (Figuur 2.7). Stedelijk gebied (gebied A) is vrijwel stabiel. Gebied B
ligt in de kassen van Westland en zakt minimaal. Gebieden C en D in het veenweidegebied
zakken 25 en 31 mm per jaar. Gebied E zakt extreem snel met 89 mm per jaar. Voor dit
laatste gebied geldt dat de auteurs van het onderzoek twijfelen aan de juistheid van deze
waarneming, een overschatting is waarschijnlijk (mondelinge toelichting van R.F. Hanssen,
TUDelft).
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Figuur 2.6 Bodemdaling (mm per jaar) zoals gemeten met InSAR in het gebied Midden-Delfland. Gemiddeld
is de bodemdaling in het geel omrande gebied 36,6 mm per jaar.
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Figuur 2.7 Bodemdaling voor een aantal locaties in het studiegebied Midden-Delfland (Figuur 2.6). Figuur uit
Morishita & Hanssen (2015). Duidelijk te zien is de seizoenstrend in bodemhoogte: stijging in de winter en
daling in de zomer. Dit is krimp- en zwelgedrag van veen- en kleigronden.

2.2

Hoogteverschilmetingen
Afhankelijk van het type metingen en de kwaliteit ervan, kan bodemdaling ook bepaald
worden door verschillende hoogtemetingen van elkaar af te trekken. Voor het
onderzoeksgebied Midden-Delfland is dit uitgevoerd voor de periode 1960/1970-2008 (Fig.
2.8, data van HHD). Uit het beeld dat dit oplevert blijkt dat deze methode met name
informatie oplevert voor het landelijk gebied. In het stedelijk gebied en langs infrastructuur is
er regelmatig sprake van bodemstijging (blauwe punten in Fig. 2.8), waarschijnlijk door
bouwactiviteiten. Bodemdalingen van meer dan 50 cm in deze periode (snelheden van meer
dan 1 cm per jaar, zwarte punten in Figuur 2.8) moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd
worden omdat ook hier sprake van maaivelddaling door vergraven kan zijn. Met name in het
landelijk gebied worden bodemdalingen van 1-50 cm gemeten (0,2-10 mm per jaar). Dit valt
in de bereik van de metingen die elders in het veenweidegebied zijn gedaan (5-10 mm per
jaar).
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Figuur 2.8 Verschil in hoogte tussen hoogtemetingen Rijkswaterstaat (jaren 60-70) en het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN), versie 2 (2008). Blauw gekleurde punten geven bodemstijging weer, geeloranje-rood gekleurde punten bodemdaling. Zwarte punten zijn met meer dan 50 cm gedaald.

2.3

Nauwkeurigheidswaterpassingen
In opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) wordt periodiek een
nauwkeurigheidswaterpassing verricht zoals dat is vastgelegd in artikel 31, Mijnbouwbesluit
2002. De metingen worden uitgevoerd om te kunnen vaststellen in welke mate er
bodemdaling op maaiveld optreedt, die o.a. wordt veroorzaakt door de mijnbouwactiviteiten
van NAM binnen de winningvergunningen in Zuid-Holland. Het onderzoeksgebied MiddenDelfland ligt binnen het gemeten gebied. De metingen zijn uitgevoerd in 2011, 2008, 2005,
2002, 1999, 1995, 1992, en 1989. De metingen en bijbehorende rapportage van 2011 (NAM,
2012), 2008 (NAM, 2009) en 2005 (NAM, 2006) zijn openbaar en gebruikt in deze studie (zie
http://www.nlog.nl/bodemdaling).
Het meetnet dat wordt gebruikt bij de waterpassingen bestaat in totaal uit ongeveer 1000
peilmerken. Deze peilmerken zijn meestal bevestigd aan constructies (gebouwen, bruggen,
duikers, etc.) en geven daarom vooral een indicatie van de bodemdaling door diepere
processen. Deze waterpassingen leveren geen informatie over de maaivelddaling. De exacte
oorzaak (of oorzaken) van de daling kan op basis van de metingen alleen niet worden
vastgesteld.
De waterpassingen van het hele gebied (groter dan Midden-Delfland) laten zien dat in de
periode tussen twee rapportages (3 jaar) een maximale daling van de peilmerken optreedt
van ongeveer 3 cm. De grootste dalingen bevinden zich in de invloedssfeer van het Pernis en
het Gaag/DeLier/Monster veld (zie hoofdstuk 3).
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Voor het onderzoeksgebied Midden-Delfland geldt dat in de periode 2002-2005 de
peilmerken met 3 tot 9 mm zakken (de peilmerken liggen aan de westkant van het gebied.
Eén peilmerk, ten zuiden van Zouteveen op de grens met Vlaardingen, zakt in de genoemde
periode 19 mm.
In de periode 2005-2008 zakken de peilmerken 1 tot 3 mm, opnieuw is er met name aan de
westkant van het gebied gemeten (tussen Schipluiden en Vlaardingen). Aan de oostkant,
langs de A13, worden dalingen van 1 tot 4 mm gemeten over deze periode. Opvallend is dat
er een aantal peilmerken is dat stijgt met een aantal mm’s. Dat is onverwacht en de oorzaak
hiervan is onduidelijk (mogelijk een meetfout?). Het sterk dalende peilmerk op de grens met
Vlaardingen is in deze periode met 3 mm gezakt.
Tussen 2008 en 2011 zakken de peilmerken in het westen en oosten van het
onderzoeksgebied (zie hierboven) met 5 tot 20 mm (westen) en 1 tot 3 mm (oosten). Het
eerder genoemde peilmerk op de grens met Vlaardingen zakt in deze periode weer met 17
mm.
Tussen de verschillende periodes zitten grote verschillen in de deformatie van de peilmerken.
Dit heeft enerzijds te maken met verschillen in hoe de peilmerken gefundeerd zijn, en
anderzijds lijken waterpassingen over grote afstanden bij relatief kleine bewegingen niet altijd
een consistent beeld te geven. Boven de gaswinningen is het beeld eenduidiger.
Uit de nauwkeurigheidswaterpassingen van de peilmerken kan – met inachtneming van de
onzekerheden – alleen vastgesteld worden dat er diepe bodemdaling optreedt in het
studiegebied Midden-Delfland. Deze daling is tot enkele mm’s per jaar. De gaswinning heeft
invloed op de daling van de peilmerken (zie verder hoofdstuk 3).
Dit beeld wordt bevestigd door de Subcoast studie (Hopman et al., 2013). In Figuur 2.9 staat
de daling van het Pleistocene vlak weergegeven voor HHD. Hierin zijn gas- en
grondwaterwinningen te herkennen.
Over langere periodes gemeten zijn er duidelijke trends waarneembaar. In het winningsplan
van de Nederlandse Aardolie Maatschappij voor het veld Gaag-Monster (NAM, 2013a) is een
analyse gemaakt van de daling van peilmerken in het gebied in de periode 1989-2011 (Fig.
2.10). Volgens het genoemde rapport is de cumulatieve daling gedurende deze periode
boven het midden van het gasveld minder dan 4 cm. De gerapporteerde waarden voor de
peilmerken zijn echter variabel. De oostrand van het gebied in Figuur 2.10 vormt de
westelijke rand van het onderzoeksgebied Midden-Delfland. Hier worden waarden van
ongeveer 1-8 cm gemeten, wat 0,5 – 3,6 mm per jaar is.
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Figuur 2.9 Daling van het Pleistocene oppervlak (“de stabiele zandlaag”) in mm per jaar zoals dat bepaald is
op basis van de NAP peilmerken (Hopman et al., 2013) voor het beheersgebied van HHD. Duidelijk
waarneembaar zijn de gaswinning in het westen (Gaag gasveld), het midden (Delft-Noord) en de invloed van
grondwateronttrekkingen in het zuidoosten (Rotterdam). In deze gebieden kan de bodemdaling van het
Pleistocene vlak tot 3 cm per jaar zijn.
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Figuur 2.10 Gemeten bodemdaling (in cm) in 2011 ten opzicht van 1989 voor peilmerken (punten). De
contour (2 cm) is een modelprognose van daling door gaswinning (NAM, 2013a).
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3 Overzicht van kennis over processen en oorzaken
Doel van dit hoofdstuk is om inzicht te verschaffen in de verschillende oorzaken van
bodemdaling en om uit te leggen hoe de onderliggende processen werken. Een tweede doel
is om aan te geven welke bodemdalingsgetallen er naar huidige inzichten voor de
verschillende oorzaken van toepassing zijn op Midden-Delfland.
3.1

Componenten van bodemdaling
Bodemdaling kan worden uitgesplitst in verschillende componenten op basis van de
onderliggende processen en oorzaken. Tabel 3.1 onderscheidt zeven hoofdcomponenten en
twee hoofdgroepen van bodemdalingscomponenten:
•
•

componenten van natuurlijke achtergronddaling
componenten van bodemdaling die worden veroorzaakt door menselijk handelen

Met de eerste groep worden bodemdalingscomponenten en processen bedoeld die al
miljoenen jaren actief zijn als onderdeel van de aardgeschiedenis. De mens heeft er
zogezegd part noch deel aan. De tweede hoofdgroep omvat alle andere componenten die
samenhangen met menselijk handelen. Bremmer et al. (2008) noemde deze twee groepen
geologische factoren en antropogene factoren van bodemdaling. Deze indeling is niet de enig
mogelijke of de juiste indeling. De indeling brengt wel een duidelijke scheiding aan tussen
processen die niet (groep 1) en wel (groep 2) kunnen worden beïnvloed of gestuurd door de
mens. Beide groepen moeten worden beschouwd als het gaat om adaptatie maatregelen. De
tweede groep is belangrijk als het gaat om mitigatie maatregelen. De zeven
hoofdcomponenten uit Tabel 3.1 worden in paragrafen 3.3 tot 3.9 kort toegelicht.
Tabel 3.1 Oorzaken en bijbehorende processen die worden beschouwd. Voor de gebruikte terminologie, zie
hoofdstuk 1.

1 Natuurlijke achtergronddaling
Oorzaak
Proces
Plaatbewegingen
Tektoniek
Natuurlijke belasting
Isostasie
Natuurlijke belasting
Natuurlijke compactie (autocompactie)
2 Bodemdaling veroorzaakt door menselijk handelen
Oorzaak
Proces
Mijnbouw
Compactie
Grondwateronttrekking
Compactie
Peilbeheersing/ontwatering
Veenoxidatie, krimp, compactie
Belasting
Compactie
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3.2

Autonoom of niet-autonoom?
Kwalificaties als natuurlijk, achtergrond en autonoom worden regelmatig gebruikt om
tweedelingen in bodemdalingsprocessen aan te brengen; natuurlijk versus niet-natuurlijk,
achtergrond versus waar de interesse naar uitgaat, autonoom (zelfgestuurd) versus
aangestuurd. Het is belangrijk om te realiseren dat deze termen geen absolute betekenis
hebben en verschillend worden geïnterpreteerd en gebruikt (zie ook hoofdstuk 1). Er zal
waarschijnlijk geen discussie zijn over de keuze om de geologische componenten natuurlijk
te noemen, en autonoom. Maar niet iedereen zal de andere componenten als niet-natuurlijk
of niet-autonoom beschouwen. Met name bodemdaling door veenoxidatie, dat sterk
samenhangt met peilbeheer en menselijk handelen, wordt wel als autonoom aangeduid.
Daarmee lijkt vooral te worden bedoeld dat deze component van daling, vanuit praktisch
oogpunt niet goed of niet volledig kan worden gestopt. Ook kan worden betoogd dat
bodemdaling door veenoxidatie onder natuurlijke bodemdaling valt. Als veen eenmaal is
ontwaterd is de oxidatie verder een natuurlijk proces. En als bodemdaling door veenoxidatie
toch wel optreedt, kan het worden beschouwd als achtergronddaling voor andere menselijke
componenten van bodemdaling. Waar het belangrijk is in communicatie moet dus duidelijk
worden aangegeven wat met dit soort ‘tweedelingstermen’ wordt bedoeld.

3.3

Plaatbewegingen (tektoniek)
Tektoniek heeft betrekking op bewegingen en vervormingen van de aardplaten (ook:
aardschollen of lithosfeer; ca. 100 km dik) die ontstaan door de krachten die die platen op
elkaar uitoefenen. Dit komt tot uiting in plooiing van gesteentelagen en breukwerking en gaat
gepaard met opheffing of daling van het aardoppervlak. In tektonisch actieve gebieden
(Japan, Chili, Alaska) kunnen bij aardbevingen lokaal in heel korte tijd (minder dan een
minuut) grote verticale opheffingen of dalingen (tot enkele meters) plaatsvinden. In Nederland
zijn snelle, kortstondige bodembewegingen door breukwerking of andere tektonische
processen nauwelijks aan de orde. Wel vinden langzame bewegingen plaats.
Reconstructies via geologische studies duiden op snelheden tot enkele tienden van
millimeters per jaar (Kooi 1998; Houtgast en van Balen, 2000; Cohen, 2003; Stouthamer en
Berendsen, 2000). Dit betreffen gemiddelde snelheden over lange perioden van duizenden
tot miljoenen jaren.

14

Verkenning bodemdaling in Midden-Delfland

11200151-002-BGS-0001, Versie v3, 22 februari 2018, definitief

Figuur 3.1 Reconstructie van de gemiddelde bodembeweging door tektoniek over de afgelopen 2.5 miljoen
jaar (naar Kooi, 1998). Het is niet uitgesloten dat het ruimtelijk beeld er op dit moment (bijvoorbeeld over een
periode van enkele tientallen jaren) anders uitziet en dat snelheden plaatselijk of regionaal veel hoger zijn.

Waterpasanalyses van ondergrondse peilmerken van het NAP netwerk (Figuur 3.1) over een
periode van ca. zestig jaar (1926-1987) bevatten aanwijzingen dat er wellicht hogere
snelheden tot ca. 1 mm/jaar voorkomen (Lorenz et al., 1991; Kooi, 1998). Eén van de
peilmerken met zo’n hoge dalingssnelheid bevindt zich in Rotterdam. Het is meer
waarschijnlijk dat een groot deel van deze snelheid te maken heeft met
grondwateronttrekking en/of olie- dan wel gaswinning. De onzekerheid is in ieder geval groot,
zie ook hoofdstuk 2.
Op basis van bestaande studies wordt de tektonische component van bodemdaling voor
Midden-Delfland geschat op 0 tot 1 mm/jaar (0-10 cm per eeuw) met een meest
waarschijnlijke waarde van <0.05 mm/jaar (<0.5 cm per eeuw). Het gaat daarbij om een
uniforme daling zonder noemenswaardige ruimtelijke verschillen.
3.4

Isostasie door natuurlijke belasting
Isostasie heeft betrekking op het drijvend-evenwicht van aardplaten. Aardplaten drijven op
heet en enigszins vloeibaar (viskeus) gesteente van de aardmantel, vergelijkbaar met het
drijven van een rubber matras in het zwembad. Als er een gewicht op de matras wordt
gelegd, bijvoorbeeld een bal, buigt deze onder invloed van het gewicht lokaal iets door
waarbij de matras onder de bal inzakt, een zone daaromheen iets omhoog komt, en het
onderliggende water wordt verplaatst tot er evenwicht is. Het evenwicht wordt snel bereikt
omdat het water heel vloeibaar is en snel aan de kant gaat en het gebied dat inzakt klein is.
Als het gewicht wordt weggehaald buigt de matras weer terug en stroomt er onder de matras
water toe. Hetzelfde principe is van toepassing op aardplaten. Het water moet dan worden
vervangen door stroperig/taai mantelgesteente dat heel langzaam stroomt en het gewicht van
de bal door dat van grote pakketten sediment (zand en slib), ijskappen en zeewater.
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Twintigduizend jaar geleden, in de laatste glaciale periode, lag er nog een dikke ijskap,
vergelijkbaar met de huidige ijskap van Groenland, op Scandinavië en noordwest Rusland.
Omdat er wereldwijd veel water was opgeslagen in deze en andere ijskappen lag de
zeespiegel wereldwijd meer dan honderd meter lager dan nu. Het gewicht dat drukt op de
aardkorst en de zeebodem was in die tijd dus heel anders verdeeld dan nu. Scandinavië was
iets naar beneden gedrukt en de oceaanbodem juist iets omhoog. Aan het eind van de laatste
glaciale periode is de ijskap van Scandinavië in vrij korte tijd (enkele duizenden jaren)
afgesmolten en is de zeespiegel eerst snel, maar geleidelijk langzamer gestegen tot nu,
waarbij ook de Noordzee, die in de glaciale periode droog lag, weer is volgestroomd. In
reactie daarop veerde Scandinavië langzaam weer omhoog en vonden er ook isostatische
bodembewegingen plaats in de wijde omgeving. Door de grote afstanden waarover het
mantelgesteente moet stromen en het taaie karakter ervan duurt het tienduizenden jaren
voordat een nieuw evenwicht wordt bereikt. Het proces is nog steeds gaande en zorgt ervoor
dat ook in Nederland op dit moment sprake is van een isostatische component van
bodembeweging.
Modellen die deze geologische processen nabootsen en waarvan de voorspellingen worden
vergeleken met informatie over zeespiegelstanden over de afgelopen tienduizend jaar
leveren de meest duidelijke informatie over de huidige isostatische bewegingen (Figuur 3.2).
Een lichte kanteling van ons land in noordwestelijke richting is vrij zeker. De absolute waarde
van verticale bodembeweging ligt minder goed vast.

Figuur 3.2. Kaart van de meest waarschijnlijke schatting van de huidige bodembeweging (mm/jaar) door
isostasie (links). Range van mogelijke oplossingen weergegeven als profielen voor de lijn Roermond – Den
Helder (naar Kooi, 1998).

Voor Midden-Delfland bedraagt de isostatische bodemdaling 0.1 +/- 0.4 mm/jaar oftewel 1-4
cm per eeuw (Kooi et al., 1998). Het gaat voor de schaal van de gemeente om een uniforme
verticale beweging zonder noemenswaardige ruimtelijke verschillen.
3.5

Natuurlijke compactie (autocompactie)
Onder compactie (Figuur 3.3.) wordt de (blijvende) samendrukking van lagen in de
ondergrond verstaan onder het eigen gewicht en dat van bovenliggende lagen. Veen en
fijnkorrelige sediment zoals klei is sterk samendrukbaar en daarom erg compactiegevoelig.
Zand en grind zijn dat veel minder. Voor het gemak noemen we al dit soort materialen hier
sediment.
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Over het algemeen is de porieruimte tussen de sedimentkorrels in sedimentlagen gevuld met
water (soms ook olie of gas). Tijdens compactie, waarbij de laagdikte afneemt, blijft de
hoeveelheid vaste stof in de laag hetzelfde en neemt het poriënvolume af. Daarvoor moet dus
water worden afgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld door het water, olie of gas eruit te zuigen (zie
hieronder). Bij natuurlijke compactie wordt het water niet uit de laag gezogen, maar geperst.
Dat gebeurt als er nieuwe sedimentlagen bovenop de al aanwezige lagen worden afgezet.
Alle al aanwezige lagen ‘voelen’ de gewichtstoename en die zorgt dat de waterdruk wordt
verhoogd. In goed doorlatende lagen waar het water snel weg kan stromen (in principe naar
boven, maar soms ook zijwaarts als het elders makkelijker naar boven kan) vindt de
compactie ook snel plaats. De afstroming uit dikke kleilagen die extreem slecht doorlatend
zijn kan echter zo traag verlopen dat de compactie van de kleilaag, en de daardoor
veroorzaakte bodemdaling, vele duizenden jaren duurt. Hoewel er in west Nederland al
honderden jaren geen nieuwe sedimentlagen zijn afgezet, kunnen diepliggende dikke
kleilagen nu dus wel degelijk nog aan het compacteren zijn onder het gewicht van lagen die
in een ver verleden (de afgelopen 10 duizend jaar) zijn afgezet.

Figuur 3.3. Schematische weergave van de wijze waarop compactie bijdraagt aan bodemdaling. Vooral de
fijnkorrelige lagen dragen bij aan compactie, hier kan de porieruimte kleiner worden. Grofkorrelige lagen
hebben vaak al een betere pakking bij de formatie.

In west Nederland is een 10 tot 15 meter en in de omgeving van Midden-Delfland soms nog
dikker sedimentpakket afgezet gedurende de afgelopen ~9000 jaar. Op grotere diepte, tot
zo’n 1200 meter diepte, komen op verschillende plaatsen dikke kleilagen voor uit het Tertiair
(van ~2,5-60 miljoen jaar oud). Het onderzoeksgebied Midden-Delfland ligt echter op het
zogeheten West Nederlands Hoog waar het Tertiaire pakket vrij dun is (ca. 400 m).
Modelberekeningen die het sedimentatie- en compactieproces nabootsen geven aan dat de
huidige bodemdalingssnelheid door natuurlijke compactie niet meer dan 0.05 mm/jaar (0.5
cm per eeuw) zal bedragen.
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3.6

Mijnbouw (olie- en gaswinning)
Winning van grondstoffen als steenkool, olie, gas en zout via mijnbouw veroorzaakt
bodemdaling als gevolg van compactie (zie 3.5) of inzakking van de lagen waaruit gewonnen
wordt. Voor Midden-Delfland is alleen olie- en gaswinning relevant. Bodemdaling door
gaswinning kan cumulatief in de orde van enkele tot tientallen centimeters zijn (Groningen
gasveld: ca. 45 cm tot 2080). De hoeveelheid daling hangt erg af van karakteristieken van het
reservoir (diepte, dikte, uitgestrektheid, gesteente eigenschappen) en de hoeveelheden die
worden gewonnen. De bodemdaling neemt meestal de vorm aan van een ondiepe schotel
met een doorsnee van enkele kilometers. De daling strekt zich uit tot buiten de randen van
het reservoir zelf. Wanneer gasvelden dicht bij elkaar liggen kunnen de
bodemdalingsschotels elkaar overlappen. Bij een zeer groot gasveld als het Groninger veld
zal de daling boven het centrum van het veld vrijwel gelijk zijn aan de mate van
samendrukking (compactie) van het reservoir. Bij kleinere velden bedraagt de daling aan het
oppervlak slechts een fractie van de compactie van het reservoir.
Informatie over bodemdaling door de gaswinning is aanwezig middels prognoses op basis
van modelberekeningen die worden geleverd bij de vergunningaanvraag (MER rapporten).
Deze berekeningen worden beoordeeld door onafhankelijke instanties (Staatstoezicht op de
Mijnen; TNO/Deltares). Monitoring tijdens productie vindt plaats ter verificatie en om, indien
daar aanleiding toe is, de productie aan te passen.
Figuur 3.4 toont de velden in het onderzoeksgebied Midden-Delfland en directe omgeving.
Het olieveld bij Hillegersberg-Schiebroek (ook: Berkelveld) is in 1983 in bedrijf genomen en
winning is (vooralsnog) gestopt in 2013 (NAM, 2013b). In het winningsplan Berkel uit 2003
wordt voor de periode 2003-2011 een bodemdaling van ongeveer 2 cm gerapporteerd (L.
Brouwer, persoonlijke communicatie).

Figuur 3.4 Olie- en gasvelden in en rondom onderzoeksgebied Midden-Delfland (blauwe contour). Grijze
velden zijn uitontwikkeld. Groen gekleurde velden zijn produceren gasvelden, de rood gekleurde velden zijn
producerende olievelden. Bronnen: www.nlog.nl en NAM (2016).
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In het Gaag-Monster veld (Fig. 3.4) wordt gas (groene deel) gewonnen uit zeven
verschillende reservoirs (of: voorkomens) tussen ca 3 en 4 km diepte. Richting Monster bevat
het veld ook olie (rode deel). Gaswinning is gestart in 1989 en de productieperiode verschilt
per reservoir (een aantal is gestopt). Het Gaag-Maasdijk reservoir heeft een verwachte
einddatum van 2018. Een aanvraag voor productie uit een nieuw reservoir, Gaag-Maassluis,
liep in 2016 (NAM, 2016), maar de productie is in 2017 niet gestart.
Figuur 3.5 toont de in 2013 gemaakt prognose van de totale bodemdaling in 2025 ten
opzichte van de start van winning in 1989 veroorzaakt door alle toen geplande, actieve en
reeds gesloten winningen van het Gaag-Monster veld en van omliggende velden (NAM,
2013a). De verwachte daling is iets naar beneden bijgesteld ten opzichte van een eerdere
prognose in 2003 (NAM, 2003) op basis van gemeten bodemdaling tussen 1989 en 2011 op
basis van waterpassingen (zie ook hoofdstuk 2). Voor het onderzoeksgebied Midden-Delfland
is er door de gaswinning een bodemdaling tot ongeveer 5 cm opgetreden in het
zuidwestelijke deel van het gebied. Ongeveer ten oosten van de A4 is geen bodemdaling
meer opgetreden door de gaswinning.

Figuur 3.5 Verwachte totale bodemdaling (in cm) voor de periode 1989 - 2025 van alle in 2013 actieve,
geplande en reeds gestopte winningen van het Gaag-Monster veld en omliggende velden. Onzekerheid +/25%, met een minimum van 2 cm (bron: NAM, 2013a). De getoonde contouren hebben waarden van 2 en 4
cm.
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3.7

Grondwateronttrekking
Op veel plaatsen in de wereld is grondwaterwinning veruit de belangrijkste veroorzaker van
bodemdaling. In tegenstelling tot olie- en gaswinning, dat plaatsvindt op een diepte van
enkele kilometers in relatief vast gesteente, wordt grondwater onttrokken op dieptes tot
enkele honderden meters, en vaak in lagen met sedimenten die erg gevoelig zijn voor
compactie (zie paragraaf 3.5). Op tientallen plaatsen in de wereld, waaronder in veel
wereldsteden, bedraagt de door grondwateronttrekking geïnduceerde daling meer dan een
meter en in extreme gevallen als in Mexico City en de Central Valley in Californië zelfs meer
dan tien meter (Gambolati en Teatini, 2015). Dalingssnelheden zijn typisch in de orde van
een centimeter per jaar, maar bereiken soms tientallen centimeters per jaar (bijvoorbeeld in
Jakarta en Mexico City).
In Nederland is opmerkelijk weinig onderzoek gedaan naar bodemdaling door
grondwateronttrekking. De grondwaterpompstations voor de drinkwatervoorziening (en
huishoudwater) in Nederland bevinden zich hoofdzakelijk in de wat hogere delen van ons
land waar relatief weinig compactie-gevoelige (klei)lagen voorkomen. Bodemdaling wordt niet
of nauwelijks gemeten en mocht er bodemdaling van enkele centimeters zijn opgetreden dan
heeft dat, voor zover bekend, niet geleid tot noemenswaardige problemen. In laag Nederland
is de ondergrond potentieel gevoeliger voor verlaging van de waterspanning (gemeten als
een verlaging van de stijghoogte) door tijdelijke dan wel ‘permanente’ grondwateronttrekking.
Die gevoeligheid komt door de aanwezigheid van compactie-gevoelige klei- en veenlagen in
de Holocene deklaag, maar ook binnen het Pleistocene pakket (dit is het pakket waar veelal
uit onttrokken wordt) en daaronder, bevinden zich kleirijke lagen die mogelijk in meer of
mindere mate compacteren als de waterspanning significant wordt verlaagd. Figuur 3.6 geeft
een beeld van de potentieel compactie-gevoelige lagen in het gebied van Midden-Delfland.
De voormalige Heidemij heeft in opdracht van het voormalige Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening prognostisch grondmechanisch modelonderzoek uitgevoerd naar de
invloed van grondwaterwinning in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Hierbij werd de
bijdrage van diepere lagen niet in beschouwing genomen, maar werd alleen de bodemdaling
door compactie van de Holocene deklaag gemodelleerd (RID, 1981). Getabelleerde
resultaten tonen een maximale zetting (na 10.000 dagen) bij een stijghoogteverlaging van 0.5
m in het eerste watervoerende pakket van ca. 6-10 cm in compactiegevoelige gebieden
(grote fractie klei en veen in de deklaag). Dit betreft alleen compactie. Eventuele toename
van veenoxidatie is hierin niet meegenomen. Verder is het goed om op te merken dat voor de
gehanteerde geringe stijghoogteverlagingen (maximaal 0.5 m) de korrelspanning beneden de
grensspanning (maat voor voorbelasting) blijft en daardoor een bijbehorende lage
samendrukbaarheid is aangenomen in de berekeningen. Bij grotere verlagingen kan de
grensspanning worden overschreden en de samendrukbaarheid een factor 3 tot 7 maal groter
zijn. Dat betekent dat een verlaging van 5 m een daling kan veroorzaken die meer dan tien
maal groter is dan een verlaging van 0.5 m.
Omdat er heel weinig harde gegevens zijn over bodemdaling door grondwateronttrekkingen
in Nederland moeten de waarden die hieronder zullen worden vermeld als ruwe schattingen
worden beschouwd.
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Fig. 3.6 Doorsnede door de ondergrond van Midden-Delfland. Buiten de gele zandlagen kunnen in principe
alle lagen bijdragen aan bodemdaling door grondwateronttrekking. Ondiep (bovenste meters) gaat het
hierom pakketten (hlc) bestaande uit verdrinkingsvenen en –kleien afgezet gedurende de afgelopen 10.0009000 jaar. Op grotere diepte (tot 120-150 meter) betreft het kleien die door rivieren zijn afgezet, soms in
estuaria, tussen ca 3 en 1 miljoen jaar geleden. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Waalre (wak13).

Hoeveel bodemdaling en waar hangt dat vanaf?
De hoeveelheid bodemdaling die kan optreden door grondwateronttrekking hangt heel sterk
af van de hoeveelheid die onttrokken wordt, van de wijze waarop dat gebeurt, en van de
eigenschappen van de ondergrond. In deze paragraaf worden deze factoren stapsgewijs
besproken.
Hoe groter het onttrekkingsdebiet (volume dat wordt onttrokken per tijdseenheid) hoe meer
de waterspanning (en stijghoogte) wordt verlaagd en hoe groter de kans op significante
compactie en bodemdaling.
Figuur 3.7 geeft een voorbeeldberekening van een stijghoogteverlagingspatroon zoals dat
grofweg kan ontstaan voor een grote onttrekking (fictief) met een geboorde put in de
ondergrond van Midden-Delfland. De verlaging is het grootst rond het filter van de put (in dit
voorbeeld op een diepte van 15–60 m). De figuur illustreert ook dat er een uitstralingseffect is
waardoor verlagingen merkbaar zijn tot enkele kilometers afstand van de put. Hoever die
invloed reikt hangt af van de doorlatendheidsverdeling van de ondergrond en van de
aanwezigheid en diepte van oppervlaktewaterelementen als kanalen en vaarten. De figuur
illustreert verder dat het uitstralingseffect niet alleen werkt in horizontale zin in de laag waaruit
wordt onttrokken, maar dat verlaging ook uitstraalt naar boven- en onderliggende lagen. Met
name de Holocene deklaag (hier op een diepte tussen 0–15 m) kan hierdoor compacteren en
zorgen voor bodemdaling.
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Figuur 3.7 Illustratie op welke manier grondwateronttrekking leidt tot een verlaging van de waterspanning
(getoond via de stijghoogte) over een groot diepte-interval (0-100 m) waarin zich ook compactie-gevoelige
lagen bevinden. De linker grafiek toont de stijghoogte als functie van de diepte op een afstand van 1 km van
de onttrekking (ter plekke van de blauwe verticale lijn).

De hoeveelheid bodemdaling die wordt veroorzaakt door de stijghoogteverlaging bij een
onttrekking hangt sterk af van de compressie-eigenschappen van de lagen waarin de
stijghoogteverlaging plaatsvindt en van de dikte van die lagen. De volgende kwalitatieve
relaties geven een indruk van wat hier allemaal een rol in speelt.
•
•

•
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Klei- en veenlagen dragen over het algemeen veel meer bij aan bodemdaling dan
zandlagen.
Voor dezelfde hoeveelheid stijghoogteverlaging compacteren klei- en veenlagen in de
Holocene deklaag sterker dan diepe klei- en veenlagen in de Pleistocene ondergrond
(de stijfheid neemt toe met de mate van compactie)
Klei- of veenlagen die zijn voorbelast door stijghoogtes in het verleden (recent of in de
geologische geschiedenis) die lager waren dan nu, zullen minder bijdragen aan
bodemdaling dan niet-voorbelaste lagen.
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Figuur 3.7 laat zien dat de stijghoogteverlaging het grootst is in het watervoerende pakket
waaruit het water wordt onttrokken en naar boven toe afneemt in de bovenliggende Holocene
deklaag. In de voorbeeldberekening is aangenomen dat de verlaging boven in het model nul
is. Dat zou betekenen dat er geen verlaging van de grondwaterspiegel (ook:
grondwaterstand) optreedt door de onttrekking. Dat is slechts een ruwe benadering. In
werkelijkheid zal ook de grondwaterstand in meer of mindere mate zakken door de
onttrekking. Dat is vooral het geval op grotere afstand van watergangen (midden in
landbouwpercelen). De grondwaterstandsverlaging resulteert in een toename van de
ontwateringsdiepte (afstand tussen maaiveld en de grondwaterspiegel), vergelijkbaar met het
effect van een verlaging van het polderpeil (slootpeilen). Een toename van de
ontwateringsdiepte, ongeacht de oorzaak, draagt ook bij aan bodemdaling door processen
die plaatvinden in de onverzadigde zone (boven de grondwaterspiegel). Zo kunnen
onttrekkingen die leiden tot een diepere uitzakking van de grondwaterstand in de percelen
(een lagere Gemiddelde Laagste Grondwaterstand, GLG) zorgen voor (extra) veenoxidatie.
Vaak zal dit de al aanwezige maaivelddaling door veenoxidatie hierdoor iets vergroten. Deze
bijdrage komt bovenop de maaivelddaling door compactie bij grondwaterwinning. Hoeveel
deze extra bijdrage is of kan zijn en hoe dit op de lange termijn uitpakt, is niet bekend of
onderzocht. Het is ook niet meegenomen in onderstaande schattingen van bodemdaling door
grondwateronttrekkingen.
De ontwikkeling in de tijd van de bodemdaling door grondwateronttrekking
De ontwikkeling van bodemdaling in de tijd door een grondwateronttrekking hangt ook af van
een veelheid aan factoren. Het kan bijvoorbeeld maanden tot jaren duren voordat de
stijghoogte- en grondwaterstandsverlaging (voor een in de tijd constant onttrekkingsdebiet)
volledig is ontwikkeld. Die traagheid ten opzichte van de start van de onttrekking geldt ook
voor de bodemdaling. Daar komt nog bij dat de samendrukking van bodemlagen deels
doorgaat ook nadat de stijghoogteverlaging stabiel is geworden. Dat proces wordt ‘kruip’
genoemd. Kruip is ook de belangrijkste oorzaak van restzetting die plaatsvindt wanneer
ophogingen worden aangebracht bij het bouwrijp maken van terreinen voor nieuwe
woonwijken. Hoewel kruipsnelheden over het algemeen gering zijn kan dit in de loop van
jaren of decennia toch een significante bijdrage leveren aan bodemdaling.
Een deel van de bodemdaling (meestal een groot deel) is permanent en zal zich dus niet
herstellen als de onttrekking wordt gestopt en de stijghoogte weer min of meer teruggaat naar
de situatie voordat de onttrekking werd gestart. Er is echter altijd een deel van de
bodemdaling dat elastisch van aard is en dat zich dus wel zal herstellen. De bodem veert in
dat geval dus deels terug (op) na het stoppen van de onttrekking. Dit wordt soms aangeduid
met de Engelse term ‘rebound’.
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Onttrekkingen in en rond Midden-Delfland
DSM-Gist winning
Op het puttenveld van het DSM Gist terrein in noordwest Delft wordt sinds 1916 grondwater
onttrokken als bron van koelwater (vergunning 13,5 Mm3/jaar vanaf 1997). Bodemdaling door
de winning is niet goed bekend, maar zal zeker enkele decimeters (Deltares 2008), maar
mogelijk dicht bij het DSM terrein meer dan een halve meter bedragen. Die daling zal
hoofdzakelijk tussen 1916 en 1960 zijn opgetreden en nu niet of nauwelijks meer
doorwerken. De stijghoogteverlaging door de winning strekt zich uit tot noordelijke delen van
Midden-Delfland (1 à 2 m direct ten westen van Den Hoorn; zie Deltares (2008) figuur 8.7) en
kan ook daar voor bodemdaling hebben gezorgd. Vanaf 2004 worden plannen gemaakt om
de winning af te bouwen waarbij vooral de rebound (terugveren) van de bodem punt van
aandacht is. Schattingen bedragen tot 4 à 5 cm. Daarbij is echter de bijdrage van het
terugveren van de diepere ondergrond (< NAP -40 m) niet meegenomen, dus de totale
hoeveelheid rebound zou meer dan 10 cm kunnen bedragen nabij het DSM terrein. Gezien
de ouderdom van de winning mag verwacht worden dat verdere bodemdaling niet of
nauwelijks aan de orde is als de winning (deels) blijft bestaan.
Wamte-Koude Opslag (WKO)
Op enkele locaties in de bebouwde omgeving van Midden-Delfland (Maasland) of op de rand
daarvan (’t Woudt) zijn WKO systemen in gebruik. In putten van systemen wordt afhankelijk
van het seizoen afwisselend grondwater onttrokken en geïnjecteerd. De debieten zijn echter
vrij beperkt. Gedurende een onttrekkingsperiode treedt lokaal rond de put een
stijghoogteverlaging op. Deze bedraagt normaal gezien niet meer dan zo’n 5 m en de
uitstraling ervan in horizontale zin is meestal niet meer dan ca. honderd meter. De uitstraling
van de onttrekking is vooral beperkt omdat er tegelijkertijd op relatief korte afstand dezelfde
hoeveelheid water wordt geïnjecteerd in een andere bron van het systeem. Daardoor is er
bijvoorbeeld in vergelijking met onttrekkingen voor glastuinbouw beperkt sprake van
versterking van bereikte verlagingen doordat meerdere systemen in elkaars nabijheid liggen.
Mocht er bodemdaling optreden zal die daling zich dus beperken tot relatief kleine afstand
van de putten. Als er permanente bodemdaling ontstaat zal deze zich vooral in de eerste
onttrekkingsseizoenen na ingebruikname ontwikkelen en daarna geleidelijk stabiliseren (niet
meer toenemen). Daarbovenop zal een kleine jaarlijkse variatie van daling en opheffing
aanwezig
zijn
die
samenhangt
met
de
onttrekkingsen
injectiecyclus.
Bodemdalingsberekeningen die worden gedaan voor de vergunningsaanvraag van deze
systemen geven over het algemeen aan dat de permanente daling niet meer dan enkele
centimeters bedraagt. Dit wordt echter niet of nauwelijks geverifieerd met metingen. Om
bodemdaling te beperken is het belangrijk dat het onttrekkingsfilter relatief diep wordt
geplaatst en de invloed op de Holocene deklaag wordt geminimaliseerd.
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Tijdelijke bemalingen
Tijdelijke bemalingen bij bouwprojecten zijn vergelijkbaar met onttrekkingen bij WKO
systemen omdat de periode van bemaling geen langdurig karakter heeft. Toch kan om een
aantal redenen het risico op bodemdaling bij zulke onttrekkingen aanzienlijk groter zijn dan bij
WKO’s. Ten eerste kan het onttrekkingsdebiet groot zijn, vooral als een grote
stijghoogteverlaging moet worden bereikt direct onder de Holocene deklaag. Ten tweede
wordt het onttrokken water ook vaak elders geïnjecteerd via zogenaamde retourbemaling,
maar gebeurt dit meestal op vrij grote afstand omdat anders het beoogde verlagingseffect
van de onttrekking wordt tegengewerkt. Op basis van RID, (1981) lijkt voor een grote
bemaling van maanden, in een gevoelig gebied, een bodemdaling van enkele decimeters
mogelijk. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om bodemdaling door compactie. Een grote
veendikte, maar ook de aanwezigheid van klei in de Holocene deklaag draagt bij aan de
gevoeligheid.
Verdiepte ligging A4
Het tracé van de A4 tussen Delft en Schiedam dat in 2015 gereed is gekomen is deels
verdiept aangelegd. Binnen de bak waar de weg in ligt moet de grondwaterstand permanent
op een aanzienlijk lager niveau worden gehouden dan de grondwaterstand in de directe
omgeving. Daarvoor moet instromend grondwater worden afgepompt met ontlastbronnen.
Door de aanwezigheid van de weg wordt dus permanent grondwater onttrokken dat door de
wanden en de vloer de bak in lekt (het aanvankelijke debiet van 2.600 m 3/dag is met ingrepen
teruggebracht tot ca. 1.200 m3/dag). Door het grote oppervlak waarover het water de bak in
lekt, is het effect op de omgeving en op bodemdaling relatief beperkt. Volgens berekeningen
verlaagt de onttrekking zonder extra maatregelen de freatische grondwaterstand rond de bak
aan het eind van de zomer met waarden die lokaal meer dan 10 cm kunnen bedragen in een
mediaan jaar en verlaagt de stijghoogte onder de Holocene deklaag met 25 tot 50 cm
(Deltares, 2015). De verlaging van het freatische niveau in een zeer droge zomer is naar
verwachting belangrijker voor het veroorzaken van (extra) bodemdaling door compactie, en
deze verlaging is geringer dan in een mediaan jaar. De bodemdaling die kan optreden bij
deze condities is moeilijk te kwantificeren maar waarschijnlijk erg beperkt. De compactie
component van bodemdaling zal naar verwachting maximaal in de orde van een centimeter
liggen na tien jaar door een iets verhoogde kruipsnelheid en zelfs vrijwel afwezig kunnen zijn
als de stijghoogte in het verleden al lager is geweest, bijvoorbeeld onder invloed van
historisch relatief grote onttrekkingshoeveelheden bij de DSM vóór de aanleg van de A4. Een
iets verhoogde snelheid van veenoxidatie kan een klein schepje bovenop de daling door
compactie doen en over lange tijd voor meerdere centimeters extra maaivelddaling zorgen.
HHD (2015) geeft aan dat lokaal een daling van 10-25% ten opzichte van de al aanwezige
bodemdaling (maaivelddaling) veroorzaakt zou kunnen worden. Dit lijkt heel redelijk in het
licht van bovengenoemde overwegingen. Inmiddels wordt het onttrokken water via
retourbemaling teruggepompt in het watervoerende pakket waardoor de verlagingseffecten,
en daarmee ook de bodemdaling, marginaal of afwezig zal zijn.
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Brakwaterwinning voor de glastuinbouw
In het Westland, aan de randen van Midden-Delfland, en hier en daar ook in de gemeente,
wordt door de glastuinbouw tijdens perioden met een gebrek aan hemelwater grondwater
gewonnen uit het 1e watervoerende pakket direct onder de Holocene deklaag als bron van
gietwater. Het veelal brakke grondwater wordt met behulp van omgekeerde osmose ontzilt en
de zoute reststroom (membraanconcentraat of brijn) wordt op grotere diepte in het 2e
watervoerende pakket geïnjecteerd (Figuur 3.8). Faneca Sanchez e.a. (2012) rapporteren
relatief geringe onttrekkingshoeveelheden op maandbasis (enkele duizenden m 3, Figuur 3.9).
Op basis daarvan zou mogen worden verwacht dat de stijghoogteverlaging en daaruit
volgende bodemdaling gering zijn (cm’s tot dm’s voor stijghoogteverlaging). Toch zijn er
meetpunten van de Provincie Zuid-Holland waar een groter effect van de onttrekkingen
(stijghoogteverlagingen van 2 à 3 m) te zien lijkt gedurende perioden van enkele weken in de
zomer (Figuur 3.10). Omdat de metingen waarschijnlijk op enige afstand van de
onttrekkingspunten zijn gedaan zijn de verlagingen rond de onttrekkingsputten nog hoger.
Bovendien kan zo’n verlaging, die vooral optreedt in de zomerperiode, een aanzienlijke extra
uitzakking van het de freatische grondwaterstand tot gevolg hebben. Waar meerdere
onttrekkingsputten relatief dicht bij elkaar staan kan dat de resulterende verlagingen
versterken, wat daarmee een extra risico oplevert voor het veroorzaken van bodemdaling. Bij
stijghoogteverlagingen van 3 m en meer is het denkbaar dat een bodemdaling wordt
veroorzaakt tussen enkele centimeters, maar ook meer dan een decimeter, die zich over een
korte (enkele jaren) of langere periode ontwikkelt.

Figuur 3.8. Brakwaterwinningssystemen voor de watervoorziening van de glastuinbouw. Bron: Faneca
Sanchez et al. (2012).
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Figuur 3.9 Onttrekkingsdebieten van de brijnsystemen voor de watervoorziening van de glastuinbouw
(cirkelvormige symbolen). Bron: Faneca Sanchez et al. (2012).
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e

Figuur 3.10. Stijghoogtereeks voor drie peilbuizen in het 1 watervoerende pakket onder de Holocene
deklaag. De bovenste twee panelen tonen verlagingen van 2 à 3 m die zeer waarschijnlijk worden
veroorzaakt door onttrekkingen door de glastuinbouw. Het onderste paneel geeft de normale
stijghoogtedynamiek in Delfland te zien, met een verschil tussen maximale (winterstijghoogte) en minimale
(zomerstijghoogte) van ca. 60 cm. Bron J. Fritz, Hoogheemraadschap van Delfland.
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3.8

Peilbeheer
Om de grond in Midden-Delfland te kunnen gebruiken wordt er peilbeheer toegepast. Het
peilbeheer houdt een bepaalde drooglegging (hoogteverschil tussen het slootpeil en
naastgelegen maaiveld) in, zodat het grondwater in de percelen ook onder het maaiveld
staat. Het ontwateren van klei- en veengrond zet een aantal processen in gang die zorgen
voor bodemdaling. Voor de gebruikte terminologie wordt verwezen naar hoofdstuk 1.
Door Schothorst (1977) worden de volgende processen onderscheiden die leiden tot
bodemdaling door ontwatering: krimp, oxidatie, zetting/compactie. Door ontwatering treedt in
het drooggelegde deel van de bodem krimp op: door de zuigspanning wordt het korrelskelet
samengedrukt en de grond dichter. Hierdoor treedt bodemdaling op.
Door het verlagen van het (freatische) grondwaterpeil, wordt ook de grondwaterspanning in
de (ondiepe) ondergrond verlaagd. Hierdoor moet een groter deel van het grondgewicht
gedragen worden door het korrelskelet (deze situatie is vergelijkbaar met het aanbrengen van
een bovenbelasting). Het korrelskelet in de lagen onder het freatische peil verdicht als gevolg
van de hogere grondspanning (effectieve druk) omdat het grondwater de poriën uitgedrukt
wordt. Het verkleinen van de poriënruimte is compactie en dat zorgt voor bodemdaling.
Door ontwatering zullen aanwezige veenlagen droog komen te liggen en verteren door
oxidatie. Zuurstof dat de bodem in kan dringen stelt zuurstofminnende bacteriën in staat
organische stof om te zetten in anders stoffen, bijvoorbeeld CO2, maar ook methaan (CH4) en
lachgas (N2O) Grondbewerking kan invloed hebben op de mate van bodemdaling. Dit geldt
vooral in situaties waar door grondbewerking (ploegen) humeuze lagen aan het oppervlak
worden gebracht.
Compactie en krimp spelen bij lage grondwaterstanden, al dan niet als gevolg van een
permanente (freatische) grondwaterpeilverlaging (bij een peilbesluit), of als gevolg van een
tijdelijke grondwaterpeilverlaging (bijvoorbeeld in het geval van een droge zomer of
bronbemaling). Bij het vaker optreden van tijdelijke grondwaterstandsverlagingen met
dezelfde magnitude neemt de gevoeligheid van de bodem voor krimp en compactie wel af. In
het geval van constante grondwaterstanden (binnen een bepaalde bandbreedte) zijn krimp en
compactie daarom eindige processen. Voor kruip (zie hoofdstuk 1) geldt dat dit nog wel
langer doorgaat ondanks de constante grondwaterstanden, maar dat de snelheden erg laag
worden.
De oxidatie van organisch materiaal gaat echter door tot het organisch materiaal op is. In de
praktijk blijkt dat een klein deel van het organische materiaal overblijft omdat het resistent is
voor oxidatie. Als er zich een veraarde of minerale bodemlaag ophoopt, neemt de
mogelijkheid voor zuurstof om de bodem binnen te dringen af en daarmee de
oxidatiesnelheid. Des te dikker de inorganische bovenlaag, des te lager de oxidatiesnelheden
zijn en daarmee de bodemdalingsnelheden Per saldo, en over periodes van meerdere
tientallen jaren, is oxidatie de belangrijkste oorzaak van maaivelddaling in onbebouwde
veengebieden (Erkens et al., 2016).
Factoren die de mate en snelheid van maaivelddaling als gevolg van oxidatie, compactie en
krimp bepalen zijn de profielopbouw, het organisch stof gehalte, temperatuur en
grondwaterstand (met name de GLG). Hieronder worden deze factoren en de invloed
daarvan kort behandeld.
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De grondwaterstand en daarmee de GLG is afhankelijk van de waterhuishouding (o.a.
polderpeil, kwel/wegzijging situatie, slootafstand en doorlatendheid). Daarnaast kunnen
stijghoogteverlagingen in het onderliggende eerste watervoerende pakket de GLG van de
freatische grondwaterstand verlagen (zie hieronder). Op basis van de GLG en de dikte van
de kleiige toplaag kan een inschatting gemaakt worden van de oxidatiesnelheid van het veen,
op basis van empirische formules uit veengebieden elders waar deze relatie is vastgesteld
(e.g. cf. Hoogland et al., 2012). Bij lagere GLG’s en dunnere kleidekken nemen de
oxidatiesnelheden toe. Andersom geldt ook dat dikkere kleidekken (of andere niet-organische
gronden) en hogere GLG’s zorgen voor minder veenoxidatie en bodemdaling. De mate van
bodemdaling door compactie (kruip) en krimp is af te leiden uit de samenstelling van de
ondergrond, de grondwaterdynamiek en de tijd sinds de laatste peilaanpassing. Dit laatste
punt is belangrijk voor deze processen omdat compactie- en krimpsnelheden het hoogst zijn
direct na een belasting of peilverlaging.
Oxidatie speelt alleen in het geval dat een veengrond gedraineerd wordt, terwijl krimp en
compactie in zowel veen- als kleigronden voorkomen. Omdat veenoxidatie op langere
tijdschalen voor hogere bodemdalingssnelheden kan blijven zorgen dan compactie en krimp,
is het belangrijk om de profielopbouw (samenstelling van de ondergrond te kennen). Klei- en
veenlagen kunnen op korte afstand van elkaar voorkomen binnen één peilvak. Hierdoor kan
de bodemdaling binnen de peilvakken ook sterk verschillen dat tot uiting komt in inverse
landschappen. Klei- en zandafzettingen zijn minder gezakt dan de omliggende veengronden,
waardoor de eerstgenoemde in plaats van laag, hoog in een landschap liggen. Ook in
Midden-Delfland is dit gebeurd (zie hieronder). Omdat de veengronden blijven oxideren tot
vrijwel al het organische stof op is in de ontwaterde zone, dwingt deze bodemdaling het
waterschap in veel gevallen tot het verlagen van het polderpeil, om zo de streefdrooglegging
te handhaven. Door de peilverlaging begint de ondergrond weer te krimpen, te compacteren
en te oxideren, en daalt het maaiveld. Deze vicieuze cirkel heeft in de afgelopen 1000 jaar
voor doorgaande bodemdaling gezorgd. In een polder waarin zich zowel klei- als
veengronden aan het oppervlak bevinden dwingen op deze manier de veengronden tot
veelvuldige peilverlagingen om de streefdrooglegging te handhaven. In kleigebieden is in
mindere mate sprake van de genoemde vicieuze cirkel omdat in sommige gevallen bij een
langdurig grote ontwateringsdiepte zonder verdere belasting de bodemdaling erg klein wordt
(bijvoorbeeld in de Haarlemmermeerpolder). Kennis van de profielopbouw is belangrijk voor
het bepalen van de compactie bij eventuele peilverlagingen of belasting.
Het organische stofgehalte van het veen bepaalt de oxidatiesnelheid en de mate waarin een
kleiresidu overblijft dat toegevoegd wordt aan het kleidek. Kleideeltjes in het veenpakket
kunnen organische stofdeeltjes aan zich binden en complexen vormen van klei en organische
stof die niet makkelijk meer oxideren. De kleideeltjes in het veen oxideren niet en blijven als
residu achter bij veenoxidatie, samen met moeilijk oxideerbare delen van het veen
(bijvoorbeeld stukken hout). Bij doorgaande veenoxidatie, vindt er in de bovengrond een
langzame aanrijking plaats van oxidatieresiduen die uiteindelijk kunnen zorgen voor een
kleidek. Bij dikke kleidekken zijn de oxidatiesnelheden lager.
Afbraak van organische stof is temperatuurafhankelijk. Bij hogere bodemtemperaturen zijn de
afbraaksnelheden hoger. Bij de door het KNMI voorspelde klimaatopwarming in Nederland
zullen bodemtemperaturen toenemen en daarmee de veenoxidatiesnelheden en
bodemdalingssnelheden in het veengebied. Door langdurige periodes van droogte zullen de
grondwaterstanden ook langer en dieper uitzakken. Lagere GLG’s zorgen ook voor hogere
oxidatiesnelheden en bodemdaling. Bij versnelde veenoxidatie neemt ook de snelheid van
het vrijkomen van CO2 toe, een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
Dit is een zelfversterkend effect.
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Bij het oxideren van veen komen naast CO2 en andere gassen (onder andere methaan CH4
en lachgas, N2O) ook nutriënten vrij die in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. De
waterkwaliteit in veengebieden voldoet daarom vaak niet aan de gestelde eisen binnen de
Kaderrichtlijn Water. Deze nutriënten, met name sulfaat en nitraat, dragen in de onverzadigde
zone weer bij aan de zuurstofloze (anaerobe) afbraak van organische stof. Dit proces draagt
bij aan de maaivelddaling door oxidatie, hoewel schattingen wijzen op een relatief beperkte
bijdrage van maximaal 10% (Smolders et al., 2013). Mogelijk zorgt de anaerobe afbraak ook
voor structuurverlies van het veen, wat voor een verminderde draagkracht en dus voor
mechanische bodemdaling kan zorgen. Of dit optreedt, en in welke mate, is nog grotendeels
onbekend.
In Hoofdstuk 2 is vast gesteld dat het hele onderzoeksgebied Midden-Delfland daalt.
Natuurlijke bodemdaling, de winning van gas en het onttrekken van grondwater kunnen deze
daling niet geheel verklaren. Het grootste deel van de waargenomen bodemdaling wordt
daarom veroorzaakt door de drooglegging van klei- en veengronden. Deze drooglegging
wordt bereikt met peilbeheer dat is afgestemd om gebruiksfuncties van het gebied te
faciliteren. Op locaties waar de huidige gemeten snelheden boven de 5 mm per jaar zijn, is
het de verwachting dat het grootste deel van deze daling door de drooglegging wordt
veroorzaakt. Uitzonderingen daarop zijn enkele geïsoleerde locaties boven het actieve
gasveld en naast enkele grote grondwateronttrekkingen
De geschiedenis van bodemdaling in Midden-Delfland door peilbeheer
Er wordt in het onderzoeksgebied Midden-Delfland al ongeveer 1000 jaar aan peilbeheer
gedaan om het gebied geschikt te maken voor landbouw en bewoning. Dit betekent dat er
ongeveer ook al 1000 jaar door mensen veroorzaakte bodemdaling plaatsvindt in het gebied,
dit is overigens het geval in een groot deel van de Nederlandse kustvlakte. In deze paragraaf
wordt beknopt de gebiedsontwikkeling van Midden-Delfland beschreven met speciale
aandacht voor de ontwikkeling van het veengebied. Dit stuk is grotendeels gebaseerd op de
rapporten van Vos et al. (2017) en Fiselier et al. (2012).

Figuur 3.11 Verspreiding van veengronden in West-Nederland. De veengronden van Midden-Delfland liggen
wat geïsoleerd van de uitgestrektere veengronden in het oosten (Alterra, 2011 in Fiselier et al., 2012)
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Figuur 3.12 Geologische doorsnede door het Oer-Gaag kreeksysteem ter hoogte van Zouteveen ten westen
van de A4 (Vos et al., 2017). Alle groenige kleuren zijn kleiafzettingen, eventueel met wat zand. De bruine en
oranje kleuren zijn venen. In dit profiel is het Oer-Gaag kreeksysteem te herkennen als een geulvormig
lichaam gevuld met kleiige afzettingen dat de veenlagen doorsnijdt. Door het ontbreken van veen in de
kreekafzettingen vindt hier minder bodemdaling plaats. Dit profiel geeft ook duidelijk weer dat de veenlagen
aan weerszijde van het kreeksysteem uit twee losse lagen bestaan, waarbij de bovenste dicht aan het
maaiveld ligt en daarmee gevoelig is voor veenoxidatie.

Het veengebied van Midden-Delfland maakte ooit deel uit van het grote Hollands-Utrechtse
veengebied (Figuur 3.11), maar door vervening en bebouwing is nog slechts een geïsoleerd
restant over. Toch heeft een gebied van globaal 10 x 2,5 km, dat te midden van de
zuidwestelijke randstad ligt, op verschillende plekken nog het karakter van het open
veenweidelandschap. Er is weliswaar geen veen afgegraven, maar toch is er door oxidatie
veel organisch materiaal verdwenen, met als gevolg dat in de afgelopen 1000 jaar de
maaiveldhoogte vaak meters is gedaald. In het landelijke gebied van Midden-Delfland
bedraagt de oppervlakte aan veengronden zonder en met een kleidek een kleine 1400 ha. Op
een aantal plekken is het veen helemaal verdwenen en dagzoomt er nu een minerale
(klei)grond.
Het gebied wordt ook intensief doorsneden door kleiige kreekruggen die vroeger de laagste
delen van het gebied vormden, dit is de bovengenoemde reliëfinversie. De kreken lagen
oorspronkelijk lager dan het omringende veen. Via de kreken waterde het veengebied af naar
de zee, maar omgekeerd drong de zee ook de kreken binnen, waarbij zeeklei werd afgezet.
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In de kreken zelf komt geen veen in de ondergrond voor (Figuur 3.12). Daardoor is het
maaiveld er nauwelijks veranderd sinds het gebied is ontwaterd. In het omringende
veengebied is het maaiveld naar schatting 3-4 meter gedaald, waardoor een maaiveldinversie
is opgetreden; de kreken liggen nu hoger dan de veengebieden. Op de hoogtekaart (Figuur
3.13) is deze maaiveldinversie op veel plaatsen zichtbaar. De hoogte langs het aangegeven
transect in Figuur 3.13 is te zien in Figuur 3.14. De westzijde van het transect begint in de
Vlietlanden, een nat natuurgebied in de boezem van Delfland. De maaiveldhoogte is iets
hoger dan het boezempeil (-0,43 m NAP). Omdat het gebied niet is ingepolderd, is het
maaiveld er ongeveer 2,5 meter hoger gebleven dan in de veenweidepolders in de rest van
het transect. De kreken zijn in dit deel duidelijk als hogere ruggen herkenbaar. In de
doorsnede is ook de huidige en vroegere bodemhoogte schematisch weergegeven. De
maaiveldhoogte van het oorspronkelijke veenpakket zal boven NAP hebben gelegen. In
Figuur 3.14 wordt uitgegaan van een maaiveldhoogte van +150 cm NAP 1000 jaar geleden,
recentere conservatievere schattingen gaan uit van een maaiveldhoogte van +50 cm NAP tot
+ 100 cm NAP (Erkens et al., 2016). Op basis van deze laatst genoemde getallen zou de
cumulatieve bodemdaling in het onderzoeksgebied gemiddeld gedurende de laatste 1000
jaar ongeveer 200 cm zijn geweest (Figuur 3.15). Deze bodemdaling is voor het overgrote
deel toe te schrijven aan peilbeheer, mede door de hierboven beschreven vicieuze cirkel. In
Midden-Delfland heeft geen commerciële vervening plaatsgevonden. Enerzijds was het veen
te zout en anderzijds was het veenpakket relatief dun en versnipperd door de vele kreken.

Figuur 3.13 Hoogteligging van het onderzoeksgebied Midden-Delfland zoals gemeten met laser
hoogtemetingen (Actueel Hoogtebestand Nederland). Midden-Delfland is een laag gelegen gebied tussen de
opgehoogde steden Rotterdam, Schiedam en Delft en aan de westkant liggen de hogere binnenduingronden.
Het maaiveld in het onderzoeksgebied ligt tussen -1,0 en -4,0 meter NAP als gevolg van bodemdaling
gedurende de afgelopen 1000 jaar. Door verschillen in bodemdalingsgevoeligheid van de ondergrond zijn
oude kreekruggen nu als relatief hoge plekken (- 2,0 meter NAP) te herkennen. De rode lijn geeft de locatie
van het transect in Figuur 3.14 aan.
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Figuur 3.14 Bodemdaling langs het transect uit Figuur 3.13. Het transect laat de huidige maaiveldhoogte zien
en de maaiveldhoogte van 1000 jaar geleden. Het verschil is de bodemdaling gedurende de afgelopen 1000
jaar als gevolg van peilbeheer. Er is weinig bodemdaling opgetreden in oude bovenlanden zoals de
Vlietlanden, als gevolg van voortdurende hoge grondwaterstanden. Boven de oude kreekafzettingen is de
bodemdaling ook relatief beperkt geweest en is tot een einde gekomen door het ontbreken van veen in de
kreekafzettingen. De meeste bodemdaling heeft plaats gevonden in de veengebieden tussen de kreken en
de bovenlanden. Op sommige plekken bevat de ondergrond hier nog veen en daalt de bodem nog steeds.

Figuur 3.15 Uitsnede uit de landelijke kaart met de totale bodemdaling door peilbeheer in de afgelopen 1000
jaar Erkens et al. (2016). In Midden-Delfland is de bodemdaling tussen de 50 en 400 cm groot met een
gemiddelde van ongeveer 200 cm.
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3.9

De gevoeligheid van de ondergrond van Midden-Delfland voor bodemdaling door
peilbeheer
Peilbeheer blijft noodzakelijk om de (gedaalde) bodem van Midden-Delfland draagkracht te
geven voor landbouw of andere menselijke activiteiten en zo de gebruiksfunctie te blijven
faciliteren. Door het ontwateren van de slappe gronden (klei- en veengronden) daalt de
bodem als gevolg van krimp, compactie en oxidatie (zie hierboven). De dikte van de slappe
lagen geeft een inzicht in de gevoeligheid van de bodem in Midden-Delfland voor toekomstige
bodemdaling door peilbeheer. Naast de dikte van de slappe lagen, is ook de drooglegging en
het uitzakken van de grondwaterstand (de GLG) voor toekomstige bodemdaling van belang.
Gebieden met dikke veenpakketten zijn gevoeliger voor langdurige bodemdaling dan
gebieden waar klei aan het oppervlak ligt. In de laatstgenoemde gebieden kan, als er geen
grote peilverlagingen worden doorgevoerd, de bodemdaling sterk beperkt worden. Op basis
van bodemkundige en geologische data kan het voorkomen van oppervlakkige veen- en
kleivoorkomens inzichtelijk worden gemaakt.

Figuur 3.16 Veen- en kleigronden in Midden-Delfland (Fiselier et al., 2012). Duidelijk herkenbaar zijn de
kreeksystemen van de Gantel (onder Den Hoorn en Delft) en Oer-Gaag systeem (tussen Schipluiden en
Maassluis). Kreekruggronden (donkerblauw) zijn weinig bodemdalingsgevoelig, moerige gronden (geel) en
klei met veenondergrond (groen) zijn matig gevoelig. Veengronden met een kleidek (oranje) en zonder een
kleidek (rood) zijn het meest bodemdalingsgevoelig.
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Eén bron die gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in het voorkomen en de dikte van het
veen- en kleipakket is de bodemkaart (Figuur 3.16, afkomstig uit Fiselier et al., 2012). Omdat
sinds de opname van de bodemkaart het nodige veen is geoxideerd zijn dunne veenlagen
(<50 cm) niet in beschouwing genomen. Voor het voorkomen van veen dieper dan de
bovenste 120 cm is gebruik gemaakt van boorgegevens die informatie geven over de
volledige Holocene deklaag (slappe grondlaag).
In Figuur 3.16 zijn naast veengronden, veengronden met een kleidek en kleigronden met een
veenondergrond ook geulafzettingen (kreken) en moerige gronden afgebeeld. In het centrale
gedeelte van het gebied, waar veen zonder kleidek voorkomt, is een fijn vertakt krekenstelsel
zichtbaar. De afzettingen in de kreken en grotere geulen bestaan uit zeeklei. Dit betekent dat
op korte afstand, binnen peilvakken met hetzelfde peilbeheer, grote verschillen zijn in
bodemdaling, ook in de nog te verwachten bodemdaling. Deze kleinschaligheid heeft
gevolgen voor het eventueel nemen van maatregelen, waarschijnlijk is maatwerk hier nodig.
Tussen de kreken en de veengronden komen hier volgens de bodemkaart moerige (klei-)
gronden voor. Dit zijn zogenaamde Plaseerdgronden: moerige, niet gerijpte zavel- of
kleigronden. Door grondbewerking en ontwatering zijn de meeste van deze gronden gerijpt
en is veel van het moerige materiaal verdwenen. Hiermee zijn deze gronden minder gevoelig
geworden voor verdere bodemdaling, bijvoorbeeld tijdens het rijpingsproces.
Figuur 3.17 is een veendiktekaart van Fiselier et al. (2012), waarop te zien is dat plaatselijk
de veengronden ten zuiden en zuidoosten van de stad Delft tot 150 cm dik zijn. Meer naar het
westen komen meer klei (ook organische kleigronden, moerige gronden) en (zandige)
kleigronden voor. Door veenoxidatie kan bodemdaling in veengronden bij een
peilindexatiebeleid langdurig doorgaan. Het centrale deel en het oosten van het
onderzoeksgebied zijn daarmee gevoeliger voor verdere bodemdaling. In het centrale
gedeelte tussen Delft en Schiedam/Rotterdam is de gevoeligheid voor veenoxidatie en
langdurige bodemdaling het grootst omdat het beschermende kleidek hier ontbreekt.

Figuur 3.17 Dikte van de veengronden in het onderzoeksgebied Midden-Delfland. Ten zuiden en zuidoosten
van de stad Delft komen nog dikke pakketten veen voor, lokaal dikker van 150 cm.

36

Verkenning bodemdaling in Midden-Delfland

11200151-002-BGS-0001, Versie v3, 22 februari 2018, definitief

De bodemkaart geeft hoofdzakelijk informatie over de grondsamenstelling tot 120 cm diepte,
terwijl de veengronden mogelijk dikker zijn. Daarom is het nodig om niet alleen naar
bodemkundige informatie te kijken, maar ook naar geologische informatie. In dit onderzoek is
gebruik gemaakt van het geologisch model GeoTOP van de ondergrond van TNOGeologische Dienst Nederland. Het model geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld
van de ondergrond tot een diepte van 30 meter onder maaiveld in gridcellen van 100 bij 100
meter. Voor het samenstellen van Figuur 3.18 wordt per gridcel een classificatie gemaakt van
de grondsoorten in de bovenste acht meter van de bodem beneden het maaiveld. Deze kaart
laat de dikte zien van het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van Nieuwkoop. In het
oosten van het onderzoeksgebied zijn gebieden te vinden met een veendikte van 300 cm, in
het midden van het gebied zijn de veendiktes tussen de 100 en 200 cm, terwijl in het westen
de dikte minder dan 100 cm is. Deze kaart laat niet zien hoe diep het veen zit en of het veen
ook daadwerkelijk kan gaan oxideren.

Figuur 3.18 Veendikte in het onderzoeksgebied Midden-Delfland uit het GeoTOP model zoals samengesteld
door TNO – Geologische Dienst Nederland.
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3.10

Belasting
Slappe veen- en kleigronden kunnen door het aanbrengen van een bovenbelasting gaan
compacteren (consolidatie, wordt in het stedelijk gebied vaak zetting genoemd, zie bijlage A).
Bovenbelastingen in het landelijk gebied kunnen bestaan uit bijvoorbeeld koeien,
landbouwvoertuigen, toemaakdekken of wegfunderingen (bijvoorbeeld betonplaten). In het
stedelijk gebied bestaan belastingen uit gebouwen (die met ondiepe funderingen), verkeer,
ophooglagen etc. Door de optredende zettingen kan er schade ontstaan aan de openbare
ruimte, de stedelijke infrastructuur of aan huizen en gebouwen. Door differentiële zettingen
kan de schade aanzienlijk zijn. Zelfs als de belasting uniform is, kan de resulterende zetting
differentieel zijn als gevolg van heterogeniteit van de ondergrond. In het stedelijk gebied zijn
zettingen niet zelden de grootste oorzaak van bodemdaling, omdat de optredende
maaivelddaling wordt gecompenseerd met nieuwe ophooglagen. Deze nieuwe lagen vormen
een aanvullende belasting voor de ondergrond, waardoor er weer zettingen optreden. Dit is
opnieuw een vicieuze cirkel. De dikke ophoogpakketten die op deze manier ontstaan hebben
echter ook een voordeel: ze fungeren als bescherming voor het onderliggende veen
(vergelijkbaar met kleidekken). De GLG blijft in de ophooglaag en zuurstof kan niet meer
doordringen tot het onderliggende veen. Op deze manier vindt er geen veenoxidatie meer
plaats in locaties waar dikke ophooglagen voorkomen. Toch kunnen peilverlagingen in het
stedelijk gebied, die soms nodig zijn om de bergingscapaciteit van de ondergrond voor
regenwater te vergroten, zorgen voor zettingen. Peilverlagingen zorgen namelijk voor een
relatieve verhoging van de belasting van de ondergrond omdat de waterdruk in de
ondergrond ook verlaagd wordt. Hoe dikker en hoe ouder de ophooglagen, hoe minder
gevoelig de ondergrond is voor zettingen als het gevolg van peilverlagingen, omdat de
ondergrond dan sterker is geconsolideerd. Daarnaast kan gesteld worden dat gebieden met
dikkere slappe grondpakketten gevoeliger zijn voor zettingen dan gebieden met dunnere
slappe grondpakketten. Midden-Delfland heeft relatief dikke slappe grondpakketten en zal te
maken hebben met zettingen bij het aanbrengen van een bovenbelasting.
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4 Voorspellingen van bodemdaling tot 2050
Er zijn verschillende voorspellingen voorhanden die een indruk geven van de te verwachten
bodemdaling in het onderzoeksgebied Midden-Delfland.
Voor de achtergronddaling bestaande uit tektonische en isostatische processen en
(auto)compactie (zie hoofdstuk 3) is het de verwachting dat de huidige snelheden zich tot
2050 zullen voortzetten. Voor de periode tot 2100 is het ook onwaarschijnlijk dat er grote
verschillen in deze snelheden zullen optreden.
Wat betreft de bodemdaling als gevolg van grondwateronttrekkingen in het kassengebied
Westland en langs de A4 bestaat er meer onduidelijkheid. In hoofdstuk 3 is besproken dat er
weinig bekend is over eventuele bodemdaling in de huidige situatie als gevolg van deze
onttrekkingen en daarom is het doen van voorspelling van de toekomstige bodemdaling
momenteel niet mogelijk. Een aanbeveling is om hier nader onderzoek naar te doen. Alleen
van de onttrekkingen langs de A4 is de verwachting dat de bodemdaling klein is (hoofdstuk
3).
Voor de bodemdaling als gevolg van de gaswinning en als gevolg van peilbeheer zijn wel
prognoses voor de komende decennia voorhanden. Wat betreft die laatste component zijn er
aanvullend prognoses gedaan voor verschillende klimaatscenario’s en peilbeheerscenario’s .
Deze zullen in dit hoofdstuk besproken zullen worden.
4.1

Verwachte en mogelijke bodemdaling in Midden-Delfland tot 2050 door gaswinning
Gebaseerd op beschikbare gegevens over de ondergrond en het productiescenario is in het
winningsplan voor het Gaag-Monster gasveld door de NAM in 2013 een prognose voor de
toekomstige bodemdaling ten gevolge van gaswinning gemaakt (NAM, 2013a). De winning
zal in 2018 worden afgesloten. De nog te verwachten bodemdaling door deze gaswinning in
de periode 2012-2018 is 1-2 cm en zal optreden in de zuidwestelijke hoek van het MiddenDelfland gebied. Omgerekend voor de periode 2017-2018 zal het gaan om enkele millimeters
daling.
In 2016 liep een aanvraag voor het starten van productie uit een nieuw reservoir, het GaagMaassluis gasveld (NAM, 2016). Indien dit veld in productie wordt genomen zal dit voor
aanvullende bodemdaling zorgen. Er is door de NAM een prognose (Figuur 4.1) van de
maximale bodemdaling en van de meest waarschijnlijke daling gemaakt (NAM, 2016). Hierbij
is rekening gehouden met de voorspelde resterende daling in het naburige Gaag-Monster
gasveld (zie hierboven). In het zuidwestelijk deel van het onderzoeksgebied Midden-Delfland,
tussen Maassluis en Vlaardingen zou een maximale daling van tussen de 4 en 6 cm kunnen
ontstaan volgens deze prognoses in de periode 2013-2031 (NAM, 2016). Als dit inderdaad
plaatsvindt, dan komt de maximale totale bodemdaling door gaswinning aan de zuidwestrand
van het gebied op 11 cm.
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Figuur 4.1 Prognose van de totale bodemdaling (in cm) na een productieperiode van 15 jaar voor het GaagMaassluis gasveld dat vanaf 2016 zou kunnen gaan produceren. Deze voorspellingen houden rekening met
de aanvullende daling die nog in het naburige Gaag-Monsterveld kan optreden. Boven: meest waarschijnlijke
daling. Onder: maximale daling die zou kunnen optreden (bron: NAM, 2016).
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4.2

Verwachte bodemdaling in Midden-Delfland tot 2050 door peilbeheer
Er zijn twee studies die een prognose geven voor de toekomstige bodemdaling door de
drooglegging van de klei- en veengrond in Midden-Delfland. In 2017 is door Deltares, TNOGeologische Dienst Nederland en Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra)
een nieuwe landelijke voorspelling gemaakt van de bodemdaling door peilbeheer (drainage)
en gaswinning in Nederland voor de klimaateffectatlas binnen het kennisportaal Ruimtelijke
Adaptatie van het Delta programma (http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/kaartverhaal-droogte).
Deze kaart (Erkens et al., 2017) bevat de bodemdaling in twee klimaatscenario’s: één
volgens het huidige klimaat (geen klimaatopwarming) en één volgens het Wh scenario (warm
scenario uit KNMI’14 klimaatscenario’s).
In 2011 is door Alterra een studie uitgevoerd naar de toekomstige bodemdaling in MiddenDelfland en deze studie is als bijlage opgenomen in Fiselier et al. (2012). In deze studie is
gebruikt gemaakt van empirische relaties tussen maaivelddaling en drooglegging afkomstig
uit langjarige meetreeksen naar de maaivelddaling op proefboerderij Zegveld. Hierbij gaat het
om relaties tussen de maaivelddaling en de drooglegging en tussen de maaivelddaling en de
gemiddeld laagste grondwaterstand voor veengronden zonder en met kleidek (van den Akker
et al., 2007). Later is hier een relatie voor klei met een veenondergrond aan toegevoegd en
kan rekening worden gehouden met het soort veen (oligotroof/eutroof), het voorkomen van
kwel of wegzijging en de eventuele aanwezigheid van onderwaterdrains (Jansen et al., 2007).

Figuur 4.2 Voorspelde bodemdaling voor de periode 2016-2050 voor Midden-Delfland afkomstig uit de
bodemdalingskaarten in de klimaateffectatlas (Erkens et al., 2017). Het grootste deel van het
onderzoeksgebied daalt bij huidige peilbeheer, zonder beperkende maatregelen, tussen de 3 en 10 cm.
Sommige gebieden dalen meer, tot wel 60 cm. Een klein deel van deze daling, met name in het zuidwesten
van het gebied, is het gevolg van gaswinning in het Gaag-Monsterveld.
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Figuur 4.2 laat de bodemdaling zien voor de periode 2016-2050 voor Midden-Delfland
afkomstig uit de bodemdalingskaarten in de klimaateffectatlas (Erkens et al., 2017). Hier is
rekening gehouden met het huidige peilbeheer, zonder aanvullende maatregelen, en de
resterende bodemdaling door de gaswinning in het Gaag-Monsterveld (zie hierboven). Er is
bodemdaling berekend als gevolg van veenoxidatie en als gevolg van compactie (compactie
ontbreekt in de studie van Fiselier et al., 2012).
In het westen en zuidwesten van het onderzoeksgebied Midden-Delfland beperkt de
voorspelde bodemdaling zich tot 3-10 cm (0,8-2,9 mm per jaar). Bodemdaling hier is het
gevolg van de genoemde gaswinning en door de drooglegging van dit gebied. Omdat hier
weinig veen zit en voornamelijk klei aanwezig is, is de bodemdaling beperkt. In de
berekeningen is rekening gehouden met een eenmalige peilverlaging van 10 cm. Voor het
centrale deel en het oosten van het gebied (ongeveer het gebied ten oosten van de lijn
Schipluiden-Vlaardingen) is de voorspelde bodemdaling groter: enkele tientallen centimeters,
tot lokaal maximaal ca 75 centimeter (2,2 cm per jaar). In dit gebied speelt gaswinning geen
rol en worden deze hoge bodemdalingsgetallen veroorzaakt door de drooglegging van
dikkere veenpakketten. Door het proces van veenoxidatie verdwijnt al het veen boven de
grondwaterspiegel. In het model wordt een peilindexatie strategie gevolgd: de drooglegging
wordt gehandhaafd en het peil verlaagd als een minimale drooglegging niet wordt gehaald.
Hiermee wordt de eerder genoemde vicieuze cirkel nagebootst, die zorgt voor langdurige
snelle maaivelddaling.
Er is voor de klimaateffectatlas ook berekend hoe groot de aanvullende bodemdaling zal zijn
als het Wh scenario bewaarheid wordt. Voor het onderzoeksgebied Midden-Delfland wordt
een aanvullende bodemdaling berekend van 0 tot 10 cm in de periode tot 2050, als gevolg
van hogere omzettingssnelheden van de organische stof en dieper uitzakkende peilen. De
grootste voorspelde aanvullende daling vindt plaats in locaties met dikkere veenpakketten.
In de studie van Fiselier et al. (2012) is gedetailleerder de toekomstige bodemdaling in het
onderzoeksgebied Midden-Delfland door peilbeheer bepaald. In deze studie is alleen de
bodemdaling als gevolg van veenoxidatie en (impliciet) krimp berekend, compactie is niet
beschouwd. Daarom richt de studie zich hoofdzakelijk op de veengronden. De
veenoxidatiesnelheden liggen in Midden-Delfland is hoger omdat hier voornamelijk eutroof
(voedselrijk) veen voorkomt, dat wordt normaliter iets sneller afgebroken dan oligotroof
(voesdelarm) veen. Voor de oxidatiesnelheid is verder de Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GLG) van belang, die op haar beurt weer afhankelijk is van de
kwel/wegzijgingssituatie. In kwelgebieden zakt de grondwaterstand minder snel weg dan in
wegzijgingsgebieden waardoor de maaivelddaling bij een gelijk slootpeil minder groot is.
Volgens een kwelkaart van Griffioen et al. (2006) komt alleen in het zuiden van het
onderzoeksgebied duidelijk kwel voor en in het noorden wegzijging. Het grote
middengedeelte valt in de klasse intermediair. De kwel/wegzijging kan in de loop van de tijd
veranderen door bijvoorbeeld peilaanpassingen en zeespiegelstijging, maar hier is verder
geen rekening mee gehouden.
Het onderzoek van Fiselier et al. (2012) heeft gebruik gemaakt van verschillende
klimaatscenario’s opgesteld door het KNMI voor 2050 en 2100. Deze variëren van gematigd
(G en G+) tot warm (W en W+), dit zijn oudere klimaatscenario’s dan het hierboven
genoemde Wh scenario. De belangrijkste gevolgen voor de veengronden hangen samen met
een stijging van de temperatuur waardoor de veenafbraak sneller verloopt en met de
hoeveelheid en verdeling van neerslag en verdamping, waardoor de grondwaterstand dieper
wegzakt. Als gevolg daarvan komen ook diepere veenlagen met zuurstof in aanraking.
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Rekening houdend met een geleidelijke toename van de klimaatverandering is hiermee een
schatting gemaakt van de maaivelddaling in 2050 en 2100.
Met klimaatscenario G daalt het maaiveld in het gedeelte zonder (dik) kleidek tot ongeveer
een centimeter per jaar. Voor 2050 betekent dat plaatselijke maaivelddalingen zullen
optreden van 40-50 cm en voor 2100 van 60-80 cm (Figuren 4.3a & 4.3b). Met
klimaatscenario W+ ligt dat ruim 1,5 maal zo groot (Figuren 4.4a & 4.4b), dit is heel
vergelijkbaar met de uitkomsten van Erkens et al. (2017) voor het Wh klimaatscenario.
In Midden-Delfland is de veendikte op de meeste plaatsen gering (zie ook Figuren 3.17 en
3.18), zodat het oppervlakkige veen op veel plekken al binnen afzienbare tijd zal zijn
verdwenen. Voor klimaat W+ is berekend dat in 2100 de oppervlakte veengronden –dat is
inclusief de veengronden in natte natuurgebieden en de veengronden met een kleidek– met
6% zal zijn verminderd. De vermindering treedt echter voornamelijk op in de veenweiden met
veengronden zonder (dik) kleidek. Daarvan zal de oppervlakte in 2100 met een kwart zijn
afgenomen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de uitgangssituatie niet goed bekend is,
evenmin als de toekomstige situatie. Overigens is het opraken van veen relatief, het
afbraakproces verloopt langzamer naarmate het percentage minerale delen toe- cq. het
percentage organische stof afneemt. Het is als het ware een uitdovend proces.

Figuur 4.3a Cumulatieve bodemdaling in het onderzoeksgebied Midden-Delfland bij klimaatscenario G
(gematigd) in 2050 (links) en 2100 (rechts), uit Fiselier et al. (2012).
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Figuur 4.3b Cumulatieve bodemdaling in het onderzoeksgebied Midden-Delfland bij huidig peilbeheer en
klimaatscenario G (gematigd) in 2050 uit Fiselier et al. (2012). Let op dat de kleurschaal verschilt met Figuur
4.3a.

Figuur 4.4a Cumulatieve bodemdaling in het onderzoeksgebied Midden-Delfland bij klimaatscenario W+
(warm) in 2050 (links) en 2100 (rechts), uit Fiselier et al. (2012).
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Figuur 4.4b Cumulatieve bodemdaling in het onderzoeksgebied Midden-Delfland bij huidig peilbeheer en
klimaatscenario W+ (warm) in 2050 uit Fiselier et al. (2012). Let op dat de kleurschaal verschilt met Figuur
4.4a.

4.3

Voorspellingen bij bodemdalingreducerende maatregelen
Onderwaterdrainage kan als mogelijke maatregel in veengebieden in het onderzoeksgebied
Midden-Delfland worden aangelegd om maaivelddaling tegen te gaan. Onderwaterdrains zijn
in feite gewone drains die beneden het laagste slootpeil liggen. Ze maken een goede
uitwisseling mogelijk tussen het slootwater en het grondwater midden in de percelen.
Daardoor wordt het grondwater in droge perioden snel aangevuld en in natte perioden snel
afgevoerd. Het slootpeil kan dankzij onderwaterdrains 10-20 cm worden verhoogd zonder dat
het aan het maaiveld wezenlijk natter wordt. De maaivelddaling kan dan onder optimale
omstandigheden halveren (Figuur 4.5).
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Figuur 4.5 Maaivelddaling in W+ scenario met een peilopzet van 20 cm (vergelijkbaar met
onderwaterdrainage) en verder peilindexatie. Vergelijk met rechterpaneel Figuur 4.4a.

Peilfixatie is een andere methode om de bodemdaling te bepreken. Wanneer het polderpeil
niet meer wordt aangepast aan de maaivelddaling neemt de maaivelddaling jaarlijks af.
Zolang er vanuit de sloten geen water over het maaiveld stroomt, zal er maaivelddaling
kunnen optreden, omdat de grondwaterstand beneden het slootpeil kan dalen. Op den duur
zal dat wel gebeuren en ontstaat een plas/drassituatie, waarin geen maaivelddaling meer
optreedt. Het is niet ondenkbaar dat er dan veengroei gaat plaatsvinden. In Figuur 4.6 staat
een voorbeeld van afnemende bodemdaling voor veengronden waarvan de drooglegging in
de uitgangssituatie 30 en 55 cm bedraagt.
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Figuur 4.6 Verloop van bodemdaling bij het volgen van een peilfixatiestrategie met een drooglegging van 30
en 55 cm (Fiselier et al., 2012).

Voor het onderzoeksgebied Midden-Delfland zou het volgen van een peilfixatiestrategie er
voor zorgen dat uiteindelijk geen landbouw meer mogelijk zal zijn op de natte plekken. In
grote delen van het gebied komt – volgens Fiselier et al. (2012) - echter ook een substantieel
areaal minerale gronden voor waar beperkt maaivelddaling optreedt en de drooglegging maar
zeer langzaam zal wijzigen. Daar blijft landbouw wel mogelijk (Figuur 4.7). De bodemdaling
vermindert sterk bij dit peilbeheer en de maaivelddaling door peilbeheer zal in veel gebieden
niet meer optreden.
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Figuur 4.7 Totale daling die opgetreden is bij het volgen van een peilfixatiestrategie. De daling die is
weergegeven is de cumulatieve bodemdaling op het moment dat de maaivelddaling door peilbeheer nul is
geworden.
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5 Gevolgen van bodemdaling voor het landschap
Op verschillende manieren heeft bodemdaling een invloed op het landschap. Voor het
bepalen van die invloed is het van belang om onderscheid te maken tussen gelijkmatige en
differentiële bodemdaling.
De bodemdaling door diepe oorzaken (gaswinning, oppompen van grondwater) manifesteert
zich aan het oppervlak in de vorm van platte, zeer gelijkmatige schotels, waarbij
gaswinningsschotels platter en gelijkmatiger zijn dan bodemdalingsschotels door
grondwateronttrekkingen. De bodemdalingsschotels veroorzaken een hellend vlak in het
maaiveld, waarvan de gradiënt zeer gering is. Door de gelijkmatigheid is er vaak weinig
schade aan bijvoorbeeld de infrastructuur en constructies. Aan de andere kant zijn de
schotels al snel honderden meters tot enkele kilometers groot. In deze gebieden daalt dan
alles: gefundeerde en ongefundeerde constructies, het hele landschap en ook bijvoorbeeld
de waterveiligheid-infrastructuur.
Ondiep veroorzaakte bodemdaling, bijvoorbeeld door peilbeheer, zorgt veel vaker voor
differentiële bodemdaling. Dit is bodemdaling waarbij op korte afstand wisselende
bodemdalingssnelheden voorkomen. Op de scherpe gradiënten in bodemdalingssnelheid kan
schade ontstaan bijvoorbeeld aan ongefundeerde constructies, (ondergrondse) infrastructuur
en de openbare ruimte.
Door beide soorten bodemdaling neemt het theoretisch overstromingsrisico toe, hoewel dit
door investeringen in waterbeheer (vooral investeringen in kades en keringen) meestal direct
geneutraliseerd wordt. Specifieke aandacht verdient het overstromingsrisico door regenbuien:
laaggelegen gebieden (bijvoorbeeld als gevolg van bodemdaling) hebben in sommige
gevallen een moeilijkere afwatering en de vaak voorkomende hogere grondwaterstanden
beperken de bergingscapaciteit van de bodem. Bodemdaling zorgt ook voor een relatieve
stijging van het (freatisch) grondwater. Dit kan leiden tot vochtproblemen in huizen, maar ook
tot natschade of verminderde landbouwopbrengst. Door de verhoogde grondwaterstand is de
draagkracht van de bodem lager en daarmee is de toegankelijkheid van de percelen voor
(landbouw)voertuigen of vee ook lager. In hoeverre sprake is van deze gevolgen van
bodemdaling in Midden-Delfland is niet uitgewerkt in deze studie.
Bij bodemdaling als gevolg van grondwaterwinning of gaswinning zakken zowel de
gefundeerde en de niet-gefundeerde elementen in het landschap. Het zakken van
gefundeerde constructies kan consequenties hebben voor het waterbeheer, bijvoorbeeld een
verminderde hoogte van kerende elementen en kunstwerken. Vanwege het beperkte volume
van de schotel en omdat de daling aanzienlijk minder is dan de jaarlijkse schommelingen in
de waterstand, is het de verwachting dat de toekomstige gaswinning in het Gaag-Monsterveld
geen effect van betekenis heeft op het waterbeheer.
De waterhuishouding in het gebied dat wordt beïnvloed door bodemdaling ten gevolge van
gaswinning, is in de loop van eeuwen tot stand gekomen en tegenwoordig volledig
kunstmatig geregeld. Waterpeilen zijn vastgelegd in peilbesluiten. Een relatieve stijging van
het waterpeil ten opzichter van het maaiveld kan eenvoudig worden tegengegaan door
aanpassingen in de waterafvoer.
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Veenoxidatie zorgt voor bodemdaling, maar bij het proces van oxidatie wordt ook het
broeikasgas CO2 (en andere broeikasgassen) uitgestoten en spoelen nutriënten uit naar het
grond- en oppervlaktewater. De uitstoot van CO2 uit Nederlandse veengebieden draagt 3-4 %
bij aan de totale nationale CO2 uitstoot (Van den Bos, 2003) en draagt daarmee bij aan de
opwarming van de aarde. Door het belasten van het grond- en oppervlaktewater met
nutriënten voldoen veel veengebieden niet aan gestelde waterkwaliteitseisen zoals opgesteld
in de Kaderrichtlijn Water.
Bij langdurige bodemdaling kan het lagere maaiveld en de verminderde drooglegging een
reden zijn voor het waterschap om het waterpeil middels een peilbesluit te verlagen, wat leidt
tot aanvullende bodemdaling. Bij het vasthouden aan een drooglegging kan op deze manier
peilbeheer tot bodemdaling leiden. Bij toenemende hoogteverschillen tussen polders die
sneller dalen (landbouwgebieden) en polders die minder snel of niet dalen (bijvoorbeeld
natuurgebieden), kan de wegzijging uit de hoger gelegen natuurgebieden toenemen.
Hierdoor wordt de watervraag vanuit natuurgebieden groter en mogelijk kan er
droogteschade optreden aan natuurgebieden, bijvoorbeeld in de vorm van veenoxidatie door
lage grondwaterstanden.
Dit geldt overigens in toenemende mate niet alleen voor natuurgebieden. Over het algemeen
is de verwachting dat door de opwarming van het klimaat het neerslagtekort (neerslag minus
verdamping) toeneemt, waardoor de behoefte aan inlaatwater zal toenemen (Fiselier et al.,
2012). Ook een aantal van de maatregelen om maaivelddaling te beperken genereren een
grotere watervraag, bijvoorbeeld onderwaterdrainage. De polders in het onderzoeksgebied
Midden-Delfland moeten daarom toenemend van zoet water worden voorzien om
veenoxidatie en het uitdrogen van dijken tegen te gaan.
Bij doorgaande veenoxidatie kan uiteindelijk het oppervlakkige veen geheel oxideren,
waardoor de veenbodems, de typische veenweidelandschappen en flora en fauna die bij
deze ecosystemen horen, verdwijnen. De bestaande landschapsinversie zal nog verder
toenemen en wat op den duur overblijft, is dan een geaccidenteerd maaiveldverloop waarin
de kreken duidelijker zichtbaar zijn dan momenteel al het geval is.
Tenslotte kan doorgaande veenoxidatie er voor zorgen dat het gewicht van de deklaag (het
pakket slappe grond) te klein wordt om de druk van het diepere grondwater te weerstaan (de
stijghoogte). Anderzijds neemt de kwel toe (of de wegzijging af) als polderpeilen vanwege de
opgetreden maaivelddaling worden verlaagd. En op termijn zal door de zeespiegelstijging ook
de stijghoogte direct achter de kust toenemen. In het geval dat de grond niet voldoende
tegendruk meer kan bieden tegen de stijghoogte van het grondwater is er sprake van
bodemopbarsting en kunnen wellen ontstaan. Dit heeft consequenties voor de zoutbelasting
in polders of voor het waterbeheer. In een lopende studie naar het opbarstrisico in de
provincie Zuid-Holland laten voorlopige resultaten een relatief laag opbarstrisico zien in de
huidige situatie in Midden-Delfland. Door toekomstige bodemdaling door veenoxidatie zal het
opbarstrisico in het gebied tussen Delft en Rotterdam/Schiedam en ten oosten daarvan
(beperkt) toenemen.
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6 Concluderende opmerkingen en aanbevelingen
6.1

Concluderende opmerkingen
Dit onderzoek had als doel om inzicht te genereren in bodemdaling in Midden-Delfland
doormiddel van het beantwoorden van twee op voorhand gedefinieerde hoofdvragen:
Hoe werkt bodemdaling in Midden-Delfland en wat zijn de oorzaken?
Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen voor bodemdaling in Midden-Delfland, die
uitgebreid worden behandeld in de hoofdtekst. Hieronder worden puntsgewijs enkele
conclusies opgesomd.
 Het grootste deel van de bodemdaling in Midden-Delfland is het gevolg van
menselijke handelen zoals inpoldering, ontwatering en onttrekkingen. De belangrijkste
processen die bodemdaling veroorzaken zijn gerelateerd aan deze oorzaken: rijping,
compactie en veenoxidatie.
 De natuurlijke bodemdaling (door geologische processen) in Midden-Delfland is klein,
net zoals in de rest van Nederland. De natuurlijke bodemdaling in Midden-Delfland
komt ongeveer overeen met het gemiddelde voor de Nederlandse kustvlakte.
 Midden-Delfland heeft, in vergelijking met andere gebieden in de Nederlandse
kustvlakte, relatief veel te maken met diepere oorzaken van bodemdaling: gaswinning
en (mogelijk) grondwateronttrekkingen. Veel van deze winningen en onttrekkingen
(bijvoorbeeld die in Delft Noord) zijn echter al lang geleden begonnen, waardoor het
grootste deel van de bodemdaling al is opgetreden (vaak ongemerkt). Indien er geen
nieuwe onttrekkingen of winningen worden opgestart, is er als gevolg van deze
processen niet veel aanvullende bodemdaling meer te verwachten. Rondom de
onttrekkingen voor de glastuinbouw is het de verwachting dat er lokaal rondom de
onttrekkingen nog steeds bodemdaling optreedt.
 Er is veel data en informatie beschikbaar over bodemdaling in Midden-Delfland. Veel
van deze data is echter nooit ingewonnen om bodemdaling gebiedsdekkend in kaart
te brengen. Het interpreteren van de data kost daarom veel tijd. De diversiteit aan
data en informatie, elk met eigen, soms aanzienlijke onzekerheden maken het lastig
om alle informatie op een consistente manier met elkaar te verbinden tot een
eenduidig kwantitatief en betrouwbaar beeld. Hierdoor is het trekken van conclusies
soms niet mogelijk. Ook worden bepaalde aspecten aan bodemdaling helemaal niet
gemeten of in kaart gebracht, bijvoorbeeld de samendrukking van de individuele
lagen in de ondergrond.
Wat is de relatieve invloed van de verschillende oorzaken op de totale bodemdaling?
De relatieve invloed van verschillende oorzaken wordt in de hoofdtekst uitgebreid behandeld,
hieronder worden enkele conclusies getrokken met betrekking tot bodemdaling door
drooglegging van slappe grond, de belangrijkste oorzaak van bodemdaling in MiddenDelfland.
 De drooglegging van slappe grond (veen en klei) is de grootste veroorzaker van
bodemdaling. Veengebieden zonder kleidek zijn het meest gevoelig voor
bodemdaling in de toekomst, vanwege het optreden van veenoxidatie. In gebieden
waar dikke veenpakketten zonder kleidek voorkomen kan de bodemdaling tot 2050
nog enkele decimeters bedragen.
 In het westen van het onderzoeksgebied Midden-Delfland, ongeveer ten westen van
de lijn Schipluiden-Vlaardingen, bevat de ondergrond meer klei dan het centrale en
oostelijke deel van het gebied. Dit gebied is daarom minder gevoelig voor
aanvullende bodemdaling dan het centrale en oostelijke deel, waar dikke
veenpakketten aanwezig zijn.
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6.2

Omdat de ondiepe processen een groot deel van de bodemdaling in Midden-Delfland
bepalen, werkt de heterogeniteit in de samenstelling van de ondergrond, maar ook in
het peilbeheer, door in de bodemdalingssnelheden. Dit betekent dat op korte afstand,
bijvoorbeeld binnen peilvakken, grote verschillen zijn in huidige en toekomstige
bodemdaling. Deze kleinschaligheid heeft gevolgen voor het eventueel nemen van
maatregelen en maakt maatwerk bij het implementeren van maatregelen wellicht
noodzakelijk. Overigens is de variatie in de samenstelling van de ondergrond en de
bodemdaling ook nu al terug te zien in het huidig peilbeheer, in de vorm van veel
kleine peilgebieden of peilgebieden met afwijkende peilen (inclusief
onderbemalingen).

Aanbevelingen
 Het verdient aanbeveling om meer zicht te krijgen op de invloed van onttrekkingen
(en infiltraties) ten behoeve van de glastuinbouw op bodemdaling. Hierbij zou ook de
gevoeligheid van de Holocene deklaag en diepere compactie-gevoelige lagen voor
bodemdaling door onttrekkingen bepaald moeten worden.
 Er zijn weinig metingen van bodemdaling in het gebied. Nieuwe technieken, zoals de
radarsatellietmetingen maken het mogelijk om structureel gebiedsdekkend te meten.
Het nadeel dat deze techniek nog niet eenvoudig kan worden toegepast op grasland,
kan ondervangen worden door in sleutelgebieden die model staan voor een groter
gebied, aanvullend kleinschalig en frequent de bodemhoogte te meten (kalibratie en
verificatie).
 Het is belangrijk om voorafgaand aan eventuele bodemdaling adaptatie of mitigatie
ingrepen eerst de huidige hydrologische en geodetische situatie en variabiliteit in het
gebied goed te meten en in kaart te brengen. Bijvoorbeeld een regelmatige
actualisatie van de bodemkaart is nodig om overblijvende dunne veenpakketten te
karteren. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk worden met het oog op het beperken van de
CO2-emissie door landgebruik. Ook is het belangrijk om de totale dikte van de
aanwezige veenpakketten in kaart te brengen, ook diegene die zich buiten het bereik
van de huidige bodem bevinden. Op basis van deze nieuwe data kunnen vervolgens
nauwkeurige modelstudies helpen bij het afwegen en nemen van beleidsbeslissingen
op het gebied van bijvoorbeeld functieverandering en peilbeheer. Het is aan te
bevelen om na het uitvoeren van maatregelen, de nieuwe situatie goed op de
effectiviteit van de maatregel te monitoren en te vergelijken met gebieden waar geen
maatregelen zijn genomen.
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A Bijlage A: definitie van enkele belangrijke termen
De terminologie binnen het bodemdalingsonderzoek is (helaas) niet eenduidig. Juist doordat
er vanuit verschillende vakgebieden wordt gewerkt aan bodemdaling, wordt nog al eens voor
hetzelfde proces een andere term gebruikt, of – nog erger – dezelfde term gebruikt voor
verschillende processen. Relevante vakgebieden voor de terminologie zijn de geologie,
hydrologie, landbouwkunde en de geotechniek.
In deze bijlage is een korte definitie opgenomen van de termen zoals ze in dit document
worden gebruikt. De definities zoals hieronder genoemd worden zijn versimpeld ten opzichte
van de veelal complexere, en daardoor minder bruikbare, wetenschappelijke definities.
Bodemdaling is het zakken van het niveau van bodem (ondergrond) / maaiveld ten opzichte
van een referentievlak, bijvoorbeeld het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Welk deel van de
ondergrond daalt, kan erg verschillen: soms alleen daadwerkelijk de bodem (in de zin van
ondiepe ondergrond), in andere gevallen kan de hele aardkorst dalen. In veel gevallen
bewegen verschillende delen van de ondergrond tegelijkertijd maar met verschillende
snelheden. Bodemdaling is het meest duidelijk waar te nemen als er zich in het gebied waar
daling plaatsvindt, een referentiepunt bevindt dat niet of minder snel daalt. In figuur 1.2 wordt
de bodemdaling zichtbaar gemaakt doordat de bunker op een ondergrondse laag is
gefundeerd die niet of veel minder gedaald is terwijl het maaiveld wel is gedaald.
Bodemdaling leidt niet altijd tot maaivelddaling. Bij ophogingen kan bodemdaling gepaard
gaan met maaiveldstijging (als er maar voldoende wordt opgehoogd). Onder de term
bodemdaling worden alle processen geschaard die leiden tot een (verticale) verlaging van de
bodem. In sommige kringen wordt er juist specifiek een oorzaak bedoeld met bodemdaling.
Zo wordt bij gaswinners en mijnbouwers alleen het aandeel van de gaswinning bodemdaling
genoemd, het aandeel van klink en oxidatie en andere ondiepe zakking en zetting noemt men
"autonome bodemdaling".

Figuur A.1 Bunker in een bodemdalingsgebied (niet het studiegebied). De bodem is gedaald, de gefundeerde
bunker is minder gedaald (De Lange et al., 2012).
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Oxidatie (van organisch materiaal, bijvoorbeeld veen) is een van de belangrijkste
bodemdalingsprocessen in Nederland. Door de blootstelling van organisch materiaal aan de
lucht vindt oxidatie plaats, waardoor het veen “verbrandt”. Hierbij komt CO2 vrij, dat
uitgestoten wordt naar de atmosfeer en daarnaast komen bij oxidatie nutriënten vrij die in het
grondwater en deels ook in het oppervlaktewater terecht komen.
Compactie is een term afkomstig uit de geologie en wordt gebruikt voor het beschrijven van
het proces waarmee afzettingen (zand, klei, veen) compacter worden. Dit is vergelijkbaar met
samendrukking en consolidatie. Compactie is het proces waarbij het korrel- of deeltjesskelet
dichter wordt, ten koste van de poriënruimte. Dit leidt tot volumeverlies en daling van het
oppervlak. De poriënruimte van het sediment of veen in de ondergrond is in het algemeen
gevuld met water en/of gas. Compactie treedt in de regel op als de effectieve spanning of
korrelspanning toeneemt. Een uitzondering hierop is compactie door kruip (zie hieronder),
een proces dat ook kan optreden zonder een toename van de effectieve spanning.
De effectieve spanning kan op een aantal manieren toenemen. Ter eerste als er een
bovenbelasting wordt aangebracht en water en lucht uit de krimpende poriën worden gedrukt.
De doorlatendheid van de ondergrond kan zorgen voor een tijdsvertraging in het uitdrukken
van water en lucht en daarmee ook in de optredende bodemdaling (zie ook consolidatie). Ten
tweede kan de effectieve spanning toenemen door het actief weghalen van water of gas uit
de poriënruimte, bijvoorbeeld bij grondwateronttrekkingen of drainage. De min of meer gelijk
gebleven bovenbelasting wordt dan minder gedragen door het water of gas en meer door het
korrelskelet. Het actief wegnemen van water of gas leidt in de lagen waarin dat gebeurt niet
tot vertraging, maar de verlaagde vloeistof- of gasdruk kan wel zorgen voor toestroom van
water uit aanpalende delen van de ondergrond zodat die ook gaan compacteren. Hier kan de
doorlatendheid zorgen voor een tijdsvertragingseffect. Naast de mate van doorlatendheid van
het sediment bepaalt de samendrukbaarheid van het korrelskelet de snelheid van
bodemdaling die met compactie samenhangt. Compactie is afhankelijk van de
sterkteparameters van de bodem, waarbij veen en klei sterker samendrukbaar zijn dan zand.
Iedere grondsoort heeft eigen samendrukbaarheidsparameters, die afhankelijk zijn van de
samenstelling van de grond en de al doorgemaakte belastings- en compactiegeschiedenis. In
de bodembewerking wordt onder compactie het samendrukken van de bovengrond door
trillingen (bijvoorbeeld met een trilplaat) verstaan. Hierbij wordt actief een dichtere pakking
van het korrelskelet nagestreefd.
Consolidatie is een term afkomstig uit de geotechniek en beschrijft het proces van
compacteren van slecht-doorlatende lagen. In de geologie worden consolidatie en compactie
door elkaar gebruikt, maar consolidatie is specifieker. Consolidatie omvat de tijdsontwikkeling
van de compactie die voornamelijk wordt veroorzaakt door de traagheid waarmee het
poriënwater wordt uitgedrukt (fase van primaire consolidatie). Compressie wordt in de
grondmechanica wel gebruikt als equivalent van consolidatie, maar is net als compactie meer
algemeen, niet specifiek gekoppeld aan de tijdsfactor en ook niet aan slechtdoorlatende
lagen.
Kruip is het langzaam reorganiseren van het korrelskelet zonder direct te worden gedreven
door een toename van effectieve druk. Kruip treedt op tegelijkertijd met de primaire
consolidatie fase waarin het poriënwater wordt uitgedrukt, maar belangrijker is dat het
aansluitend nog heel lang door kan gaan (secundaire consolidatie) en daarmee voor
aanzienlijke restzettingen kan zorgen. Kruip is met name aanwezig bij slappe grondsoorten,
zoals veen en klei.
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Krimp wordt gebruikt om de samendrukking van een onverzadigd stuk grond (boven de
grondwaterspiegel bijvoorbeeld) te beschrijven. Deze samendrukking vindt plaats door
periodieke (bijvoorbeeld seizoenale) toename van de zuigspanningen in de bodem. Krimp
van het veen vindt plaats boven de grondwaterstand door uitdroging door ontwatering en
vooral door verdamping, voornamelijk door het gewas. Plantenwortels kunnen de grond sterk
uitdrogen en veel krimp veroorzaken. Krimp kan worden onderverdeeld in omkeerbare en
onomkeerbare krimp. Onomkeerbare krimp van veen is vergelijkbaar met rijping van
kleigronden. Omkeerbare krimp vindt plaats in de zomer en kan in zeer droge zomers
tijdelijke maaivelddalingen van meer dan 10 cm veroorzaken.
Rijping leidt tot compactie en is qua proces vergelijkbaar met krimp. De term wordt vooral
gebruikt voor drooglegging en drainage van voormalige waterbodems en heeft vooral
betrekking op kleiige bodems. Rijping treedt op in de bovenste laag waar water uit verdwijnt
door drainage, blootstelling aan de atmosfeer en door verdamping door vegetatie. Wanneer
een grond droogvalt (bijvoorbeeld na inpoldering) is er eerst nog sprake van een tweefasig
systeem, bestaande uit een vaste fase en een vloeibare fase. Door verdamping, ontwatering
(aanleg sloten en drainage) en door wateropname door plantenwortels verdwijnt er water. De
grotere poriën raken leeg en gevuld met lucht. In het zo ontstane driefasig systeem neemt bij
verdergaande wateronttrekking de waterspanning af en worden de vaste delen naar elkaar
toegedrukt (dit is een is toename korrelspanning). Gevolg hiervan is dat de grond in elkaar
wordt gedrukt (krimp), met als gevolg dat het maaiveld zakt. In vergelijking met krimp is rijping
meer bedoeld als bodemvormend proces en is een combinatie van krimp, consolidatie en
soms ook verwering van organische bestanddelen aan de lucht, leidend tot maaivelddaling en
het vaster worden van de bodem.
Klink is ook een vorm van consolidatie (en compactie) en krimp door verhoging van de
korrelspanning. Deze processen spelen in de onverzadigde bodem en de direct daaronder
liggende (klei)lagen. Bij klink gaat het om het irreversibele deel. Klink wordt specifiek gebruikt
in situaties waarin er geen bovenbelasting wordt aangebracht, bijvoorbeeld bij
peilverlagingen.
Zetting is iets wat constructies en de funderingslaag eronder ondergaan. Het wordt vooral
gebruikt bij situaties waar er sprake is van een kunstmatig aangelegde bovenbelasting. In het
geval van bijvoorbeeld de zetting van een straat (een constructie) is de zetting direct te
relateren aan bodemdaling. In andere gevallen kan de staat van de fundering nog
meespelen, waarbij de constructie zakt ten opzicht van de bodem. Zetting wordt ook wel als
equivalent van zakking of daling wordt gebruikt en maaiveldzetting, -zakking, en –daling
worden allemaal gebruikt om een neerwaartse beweging van een punt of vlak te beschrijven.
Achtergronddaling in engere zin is een term die gebruikt wordt om alle niet door menselijk
handelen veroorzaakte bodemdaling te duiden. In Nederland gaat het om isostatie, tektoniek
en autocompactie. In ruimere zin wordt daar ook alle daling toe gerekend die niet wordt
veroorzaakt door een proces van menselijk handelen waar de aandacht op wordt gericht,
zoals de ondiepe bodemdaling door peilbeheer waar de bodemdaling door gaswinning wordt
beschouwd. In het laatste geval spreekt men meestal van autonome daling.
Isostatie zijn bewegingen van de aardkorst (aardplaten) door gewichtsveranderingen. Bij
ijskappen bijvoorbeeld zorgt het gewicht van de ijskappen ervoor dat de aardplaat naar
beneden wordt geduwd.
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Tektoniek/tektonische bewegingen zijn de bewegingen van de aardplaat (of platen) zelf door
druk- en rekprocessen in de aardschollen (bijvoorbeeld bij gebergtevorming). Deze
geologische processen in de diepe ondergrond kunnen tektonische daling als gevolg hebben.
Autocompactie is het samendrukken van een pakket sediment onder zijn eigen gewicht.
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