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Huidig en toekomstig opbarstrisico in de polder Middelburg en Tempelpolder - Bodemdaling, 

opbarsting en wellen 

 

 

Samenvatting 

De Polder Middelburg en Tempelpolder in de provincie Zuid-Holland is een laaggelegen 

droogmakerij midden in het veenweidegebied in het Groene Hart die ongeveer drie meter 

lager ligt dan de omgeving. Naast een beperkt areaal met bebouwing bestaat het landgebruik 

hoofzakelijk uit melkveehouderij en sierteelt.  

 

Door zijn lage landschappelijke ligging en topografie heeft de Polder Middelburg en 

Tempelpolder te maken met opbarsting. Opbarsting van de deklaag (de bovenste relatief 

slecht doorlatende laag van de ondergrond) treedt op wanneer de grond niet zwaar genoeg is 

om de opwaartse druk van het grondwater te weerstaan. De kans daarop is groot als de 

deklaag dun is (en/of licht is) en/of als er een grote kweldruk (opwaartse druk) aanwezig is in 

het onderliggende watervoerende pakket.  

 

Opbarsting heeft in grote delen van de Polder Middelburg en Tempelpolder geleid tot de 

vorming van wellen; in watergangen, in slootkanten en op het maaiveld. Voor de landbouw 

veroorzaken opbarsting en wellen problemen door de verminderde draagkracht van de natte 

bodem. Daarnaast dragen wellen bij aan het inzakken van slootkanten waardoor het 

onderhoud van de watergangen meer aandacht vraagt. Uiteindelijk kan dit leiden tot 

verminderd functioneren van het oppervlaktewatersysteem en/of tot een toename van de 

kosten van het waterbeheer. Door de continue kwelstroom via deze wellen is de totale afvoer 

van water uit de polder verhoogd. Ook wordt door een aantal wellen brak grondwater 

aangetrokken, waardoor het oppervlaktewatersysteem deels verzilt is. Dit brakke kwelwater 

komt via het watersysteem ook in het boezemsysteem wat een negatieve invloed heeft op de 

waterkwaliteit in het omliggende gebied.  

 

In de Polder Middelburg en Tempelpolder daalt de bodem omdat er veenafbraak optreedt. 

Mede door de bodemdaling kent de polder hoge grondwaterstanden (dicht onder het 

maaiveld) en veel natte plekken, niet alleen op plekken waar wellen voorkomen. Bij 

veenafbraak (veenoxidatie) wordt de organische stof omgezet in gassen en opgeloste stoffen 

waardoor de deklaagdikte en –massa afneemt. Hierdoor neemt in principe het opbarstrisico 

toe. Door de doorgaande bodemdaling neemt de drooglegging af. Als de drooglegging 

gehandhaafd wordt door middel van peilindexatie kan de noodzakelijke peilverlaging het 

opbarstrisico verder verhogen (het grondgewicht neemt af door het lagere freatisch peil en 

verdere veenafbraak).  

 

Kortom, de Polder Middelburg en Tempelpolder kent nu al een hoog opbarstrisico en veel 

wellen, en het huidige beleid met betrekking tot peilindexatie kan leiden tot een hoger 

opbarstrisico in grotere delen van de polder de komende decennia. 
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Het is voor de regionale overheden van belang om het huidige en toekomstige opbarstrisico 

van de polder in kaart te brengen en om te weten in welke mate deze toekomstige 

ontwikkelingen zijn te beïnvloeden door het ingrijpen in het waterbeheer in deze polder. Dit 

onderzoek heeft als doel het gebiedsdekkend bepalen van het huidige en toekomstige 

opbarstrisico in de Polder Middelburg en Tempelpolder, alsmede het beschrijven van 

maatregelen die opbarsting kunnen voorkomen. Voor het bepalen van het toekomstig 

opbarstrisico wordt gekeken naar de situatie over 10, 25, 50 en 100 jaar, bij twee 

peilbeheerscenario’s: peilindexatie en peilfixatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen de invloed van het peilbeheer in de Polder Middelburg en Tempelpolder zelf en in de 

omgeving van de polder.  

 

Op hoofdlijnen bestaat de aanpak uit vier stappen:  het i) vervaardigen van een globale, 

gebiedsdekkende kaart, van het huidig opbarstrisico op basis van regionale en landelijke 

producten en data. Het ii) verzamelen van gedetailleerde lokale data en informatie voor de 

Polder Middelburg en Tempelpolder. Dit bestaat uit het bevragen van grondeigenaren, het 

lokaal meten van grondwaterstanden en het uitvoeren van grondboringen. Het iii) 

vervaardigen van gedetailleerde opbarstrisicokaarten voor de huidige situatie en momenten 

in de toekomst voor verschillende scenario’s op basis van de gedetailleerde data en 

informatie van stap 2. Hiervoor zijn het geologisch model, het hydrologisch model, en de 

grondmechanische parameters die zijn gebruikt in de globale kaart, aangepast. Het iv) 

bepalen van het handelingsperspectief bij verschillende scenario’s.  

 

De opbarstrisicokaarten bevatten verschillende klassen van opbarstrisico op basis van de 

opbarstindex. De opbarstindex is berekend als de verhouding tussen het gewicht van de 

deklaag (grondgewicht) en de grondwaterdruk in het eerste watervoerende pakket onder de 

deklaag. In dit onderzoek wordt dit modelmatig aangepakt: het grondgewicht wordt bepaald 

op basis van een geologisch model van de Polder Middelburg en Tempelpolder, waarin – in 

stap 2 - lokale waarnemingen zijn verwerkt van de samenstelling van de ondergrond in de 

polder en het specifiek grondgewicht. Optredende veenoxidatie wordt berekend voor 

verschillende peilbeheerscenario’s waarna het grondgewicht wordt verminderd met de 

opgetreden veenoxidatie. Voor elk peilbeheerscenario wordt met een simpel model een 

stijghoogtebeeld verkregen om de grondwaterdruk (stijghoogte) te bepalen.  

 

Uit het uitgevoerde veldwerk, de veldbezoeken en informatie van bewoners in de polder blijkt 

dat de Polder Middelburg en Tempelpolder nu al grootschalig is opgebarsten. In een groot 

deel van de polder komen wellen voor – met name in de sloten. Wellen aan het maaiveld 

kunnen wel worden afgeleid (takkenbossen en drains), maar kunnen moeilijk worden gedicht. 

Als eenmaal een wel is ontstaan, dan is de kans groot dat deze wel lange tijd, zo niet altijd, 

zal blijven bestaan. Ook als het opbarstrisico is geweken. Door de continue stroming van 

water blijft de wel open.  
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Uit het onderzoek blijkt dat de meeste wellen in de Polder Middelburg en Tempelpolder in het 

verleden zijn ontstaan. Het is de verwachting dat een groot deel van de wellen is ontstaan 

tijdens het droogmalen van de polder in de 19de eeuw. Een moment dat zeer waarschijnlijk 

heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe wellen is daarnaast de peilverhoging van de nabij 

gelegen Surfplas in 1971-72. Hierdoor is er een significante stijging van de stijghoogte in de 

Tempelpolder opgetreden (25 cm op de rand van de polder). Een klein aantal wellen in de 

Polder Middelburg en Tempelpolder is meer recentelijk ontstaan.  
 

Wellen verlagen de stijghoogte en daarmee het opbarstrisico. Zo zullen er in een gebied waar 

opbarsting plaatsvindt net zoveel wellen ontstaan totdat de stijghoogte zo is verlaagd dat er 

een nieuwe stabiele situatie is ontstaan. Hiermee hebben wellen een dempend effect: ze 

verlagen de grondwaterdruk, waardoor het opbarstrisico kleiner wordt. De Polder Middelburg 

en Tempelpolder bevindt zich nu in deze stabiele situatie, maar het evenwicht is precair. Alle 

handelingen in de polder of daarbuiten die leiden tot een verandering van de stijghoogte of de 

gronddruk (bijvoorbeeld vergravingen) kunnen leiden tot opbarsting en het ontstaan van 

nieuwe wellen.  

 

Modelberekeningen laten zien dat de bodemdaling door veenoxidatie in de Polder Middelburg 

en Tempelpolder plaatsvindt met relatief lage snelheden van ca. 1,5 mm per jaar. Deze lage 

snelheden zijn enerzijds het gevolg van de kwelsituatie in de polder die het uitzakken van de 

grondwaterstand beperkt, en anderzijds van het relatief hoge kleigehalte van het veen dat 

aan het maaiveld ligt. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat het peilbeheer in de omgeving een grote invloed heeft op het 

opbarstrisico in de Polder Middelburg en Tempelpolder. Het peilbeheer in de Polder 

Middelburg en Tempelpolder zelf is minder bepalend voor de toekomst van het opbarstrisico 

in de polder. 

 

Indien in de omgeving een peilindexatiebeleid wordt gevoerd waarbij de 

oppervlaktewaterpeilen worden verlaagd op basis van de opgetreden bodemdaling, dan zal 

het opbarstrisico in de Polder Middelburg en Tempelpolder in de toekomst afnemen.  

Hoofdreden hiervoor is dat het verlagen van de oppervlaktewaterpeilen en de bijbehorende 

freatische peilverlaging zorgt voor een afname van de stijghoogte en daarmee de 

grondwaterdruk. Door de peilverlagingen die voor een deel in de omgeving van de Polder 

Middelburg en Tempelpolder hebben plaatsgevonden gedurende de afgelopen decennia is 

de stijghoogte dan ook afgenomen. 

 

Als de oppervlaktewaterpeilen in de omgeving niet meer worden aangepast aan de 

opgetreden bodemdaling (peilfixatiebeleid), dan neemt het opbarstrisico in de Polder 

Middelburg en Tempelpolder toe. Dit zou een trendbreuk betekenen in de tendens dat het 

opbarstrisico in de polder geleidelijk afneemt, zoals de afgelopen decennia is gebeurd. 

 

Het peilbeheer in de Polder Middelburg en Tempelpolder zelf is minder bepalend voor de 

toekomst van het opbarstrisico in de polder. Bij een eenmalige oppervlaktewaterpeilverlaging 

neemt het opbarstrisico toe. Indien in de omgeving peilindexatie wordt toegepast (peil volgt 

de bodemdaling) dan neemt het opbarstrisico vervolgens weer af; bij het volgen van een 
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1  Inleiding  

1.1 Introductie 

De Polder Middelburg en Tempelpolder in de provincie Zuid-Holland (Figuur 1.1) is een 

laaggelegen polder midden in het veenweidegebied in het Groene Hart. Zowel de Polder 

Middelburg als de Tempelpolder zijn droogmakerijen van voormalige verveningen. De polders 

zijn na de vervening in respectievelijk 1849 en 1899 drooggemalen en in de 20ste eeuw 

samengevoegd tot één polder. Net als veel andere droogmakerijen vormt de polder nu een 

laagte in het veenweidegebied, waarbij de polder ongeveer 3 meter lager ligt dan de 

omgeving. Naast een beperkt areaal met bebouwing bestaat het landgebruik hoofzakelijk uit 

melkveehouderij en sierteelt.  

 

Door zijn lage landschappelijke ligging en topografie heeft de Polder Middelburg en 

Tempelpolder (verder aangeduid als: MT-polder) te maken met opbarsting. Opbarsting heeft 

in grote delen van de polder geleid tot de vorming van wellen; in watergangen, in slootkanten 

en op het maaiveld. Door de continue kwelstroom via deze wellen is de totale afvoer van 

water uit de polder (het waterbezwaar) verhoogd. Ook voert een aantal van deze wellen brak 

water af, waardoor het oppervlaktewatersysteem deels verzilt is. Omdat het brakke kwelwater 

afgevoerd wordt via het boezemsysteem hebben de wellen in de polder ook een invloed op 

de waterkwaliteit in het omliggende gebied. Daarnaast daalt de bodem in de polder omdat 

ondanks de vervening niet al het veen uit de polder verdwenen is (het is een restveengebied). 

Mede door de bodemdaling kent de polder hoge grondwaterstanden en veel natte plekken, 

niet alleen op plekken waar wellen voorkomen. 

 

Gezien de hydrologische situatie heeft de polder de aandacht van het Hoogheemraadschap 

van Rijnland. Uit een eerder uitgevoerde maatschappelijke kosten-baten analyse van het 

peilbeheer (Swinkels, 2015) blijkt dat het effect van de zoutvracht vanuit de MT-polder op de 

sierteelt in Boskoop niet direct aanleiding geeft om in te grijpen in het peilbeheer van de MT-

polder. Uit de MKBA volgde een aanbeveling voor nader onderzoek naar de gevolgen van 

opbarsten van percelen in de MT-polder en welke maatregelen hiertegen mogelijk zijn.  
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Figuur 1.1 De Polder Middelburg en Tempelpolder (in rode cirkel) in oostelijk Zuid-Holland. Op deze hoogtekaart 

(data van AHN.nl) is de polder duidelijk te herkennen als laagte tussen de omliggende relatief hoog gelegen 

veenweidegebieden. De Polder Middelburg is langwerpig van vorm en min of meer noord-zuid georiënteerd, terwijl 

de oostelijk van de Polder Middelburg gelegen Tempelpolder een blokkige vorm heeft. Oorspronkelijk bestaat de 

polder uit twee verveningen: de Polder Middelburg en de Tempelpolder, die in de loop van de tijd zijn 

samengevoegd tot één polder en peilgebied.  

1.2 Achtergrond Bodemdaling, opbarsting en wellen  

Opbarsting van de deklaag (de bovenste relatief slecht doorlatende laag van de ondergrond) 

treedt op wanneer de grond niet zwaar genoeg is om de druk van het grondwater te 

weerstaan (Figuur 1.2). De kans daarop is groot als de deklaag dun is (en/of licht is) en/of als 

er een grote kweldruk (opwaartse druk) aanwezig is in het onderliggende watervoerende 

pakket. Voornamelijk diepe droogmakerijen zoals de Polder Middelburg en Tempelpolder zijn 

risicogebieden voor opbarsting (Figuur 1.2). Tijdens het opbarsten van de bodem ontstaan er 

preferente stroombanen voor het diepere grondwater: wellen. Via deze wellen komt dieper en 

daardoor vaak zouter grondwater omhoog gestroomd (kwel), naar de sloot of het maaiveld 

(De Louw, 2013). 

 

Uit eerdere studies in diepe polders zoals de Noordplaspolder (o.a. De Louw, 2013) blijkt dat 

de bijdrage van wellen op de totale afvoer van water relatief beperkt is (~ 10 %). De invloed 

op de oppervlaktewaterkwaliteit door het zoutgehalte van het welwater en de nutriënten in het 

welwater is aanzienlijk groter (De Louw, 2013). Voor de landbouw veroorzaken opbarsting en 

wellen problemen door de verminderde draagkracht van de natte bodem. Daarnaast dragen 

wellen bij aan het inzakken van slootkanten en het dichtslibben van sloten, waardoor de 

watervoerende capaciteit afneemt en de sloten steeds weer geschoond moeten worden of 

beschoeiing moet worden aangebracht. Uiteindelijk kan dit leiden tot verminderd functioneren 
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van het oppervlaktewatersysteem, en/of een toename van de kosten van het waterbeheer.  

Hoewel opbarsting volgens het waterschap vooralsnog niet leidt tot onbeheersbare situaties, 

leidt het wel tot extra kosten en waardevermindering van het land. In bestaande 

maatschappelijke kosten-batenanalyses van het peilbeheer in dit soort gebieden heeft het al 

dan niet opbarsten van de bodem een grote invloed op de uitkomsten (e.g. Swinkels, 2015).  

 

Het daadwerkelijk optreden van opbarsting kan autonoom gebeuren, of kan worden 

veroorzaakt door bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of verdieping van waterbodems. 

Belangrijke risico-verhogende factoren zijn een toenemende grondwaterdruk in het eerste 

watervoerende pakket, of een afname van de dikte en gewicht van de deklaag (Figuur 1.2). 

Dit laatste vormt naar verwachting het belangrijkste risico. De deklaagdikte en -massa kan 

bijvoorbeeld afnemen door veenafbraak (ook wel bekend als veenoxidatie), omdat hierbij 

organische stof wordt omgezet in gassen en opgeloste stoffen. In het landelijke gebied van 

de provincie Zuid-Holland is veenoxidatie veelvoorkomend en de belangrijkste oorzaak van 

bodemdaling (Erkens et al., 2016; Van Asselen et al., 2018).  

 

De gronddruk neemt verder af (en het opbarstrisico toe) doordat bij doorgaande bodemdaling 

het ondiepe grondwaterniveau (freatisch peil) vaak wordt verlaagd middels een 

oppervlaktewaterpeil verlaging om een bepaalde drooglegging te handhaven. Daarnaast 

wordt met het verlagen van het freatisch peil de veenoxidatie(in het geval van veengrond) en 

bodemdaling in stand gehouden. Met iedere verlaging van het freatisch peil neemt 

tegelijkertijd de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket af, wat de grondwaterdruk in 

het eerste watervoerende pakket verlaagt en het opbarstrisico verkleint. Dit samenspel van 

factoren en afhankelijkheden zorgt ervoor dat het voorspellen van het toekomstig 

opbarstrisico alleen gedaan kan worden met behulp van gekoppelde geologische en 

hydrologische modellen. 
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Figuur 1.2 De krachten die het optreden van opbarsting bepalen in een polder. Als de gronddruk = lithostatische 

druk (afhankelijk van de dikte en samenstelling van de deklaag) lager wordt dan de grondwaterdruk in het eerste 

watervoerende pakket, kan de bodem opbarsten. De freatische grondwaterstand in het veenweidegebied buiten de 

diepe droogmakerij heeft een grote invloed op de grondwaterdruk (stijghoogte) in het eerste watervoerende pakket 

binnen de droogmakerij. Deze invloed is het grootst aan de randen van de droogmakerij en neemt af naar het 

midden van de droogmakerij.  

1.3 Aanleiding en eerder onderzoek 

Ten behoeve van de eerder genoemde MKBA studie (Swinkels, 2015) is globaal het 

opbarstrisico voor de polder inzichtelijk gemaakt op basis van beschikbare gegevens. Hieruit 

blijkt dat er in een deel van de watergangen in de huidige situatie al sprake is van een groot 

opbarstrisico. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat er op een groot aantal locaties al 

wellen bekend zijn. Door het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn er wellenkarteringen 

uitgevoerd in een aantal watergangen (zie Figuur 1.3), waarbij ook de zoutbelasting van het 

oppervlaktewater in de watergangen is gemeten. Tevens is in dit onderzoek, om een eerste 

indruk te krijgen, het opbarstrisico bepaald op circa twintig locatiesop basis van generieke 

uitgangspunten (bijvoorbeeld dimensionering watergangen). Op de meeste beschouwde 

locaties was het berekende opbarstrisico hoog.  
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Daarnaast zijn bodemdalingsberekeningen gemaakt met de bodemdalingsoftware Phoenix 

(Sweco/Grontmij; van der Schans & Houhuessen, 2013) voor het Hoogheemraadschap van 

Rijnland (Van Bokhoven, 2015). Uit deze studie blijkt dat er nog aanzienlijke bodemdaling te 

verwachten is, met gemiddelde snelheden tot meer dan 8 mm per jaar de komende decennia 

(afhankelijk van het waterbeheerscenario). 

 

Vanwege deze voorspelde doorgaande bodemdaling was het de verwachting dat het 

opbarstrisico in de MT-polder de komende tijd toeneemt. Als de drooglegging gehandhaafd 

wordt, kan de noodzakelijke peilverlaging het opbarstrisico verder verhogen: het 

grondgewicht neemt instantaan af door het lagere freatisch peil en het grondgewicht neemt 

vervolgens verder af door toenemende veenoxidatie. 

Kortom, de MT-polder kent nu al een hoog opbarstrisico met veel wellen, en het huidige 

beleid met betrekking tot peilindexatie kan leiden tot een hoger opbarstrisico in grotere delen 

van de polder de komende decennia. 

 

Het is voor de regionale overheden van belang om het huidige en toekomstige opbarstrisico 

van de polder in kaart te brengen en om te weten in welke mate deze toekomstige 

ontwikkelingen zijn te beïnvloeden door het ingrijpen in het waterbeheer in deze polder.  

 

Er zijn in het verleden ook al studies uitgevoerd naar opbarsting in de provincie Zuid-Holland, 

bijvoorbeeld door De Lange en Peereboom (2006) die een eerste berekening hebben 

gemaakt van de invloed van veenoxidatie op het opbarstrisico. TNO en Alterra hebben 

gezamenlijk in 2002 in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland al 

opbarstrisicokaarten gemaakt voor het gehele Hoogheemraadschap (Griffioen et al., 2002). In 

2004 heeft TNO een geohydrologisch onderzoek voor de MT-polder uitgevoerd waarin het 

opbarstrisico voor verschillende scenario’s is berekend (Van der Linden et al, 2004). Door 

Erkens et al (2018) is een overzicht van het huidige en toekomstig opbarstrisico voor de 

gehele provincie Zuid-Holland gemaakt. Al deze producten zijn geproduceerd op een schaal 

(100x100 meter gridcellen) die te grof is om uitspraken te doen voor één poldersysteem, 

zoals de MT-polder. Met name kleinschalige variabiliteit, bijvoorbeeld in de hydrologie aan de 

randen van de polder (zie ook Figuur 1.2), wordt niet gevangen met eerder genoemde 

producten. De gehanteerde principes, rekenmethoden en algemene aanpak van deze 

eerdere studies vormden wel een nuttige basis voor de huidige studie waarin het 

opbarstrisico van de MT-polder meer in detail is bestudeerd. 
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Figuur 1.3 Chloridegehalten van het oppervlaktewater, locaties van beschikbare boorbeschrijvingen (DINOloket) en 

geïnterpoleerde stijghoogte van het eerste watervoerende pakket op basis van regionale gegevens op die locaties. 

Voor de boorlocaties zijn opbarstrisicoberekeningen gemaakt.  

1.4 Doel van het onderzoek  

Het gebiedsdekkend bepalen van het huidige en toekomstige opbarstrisico in de MT-polder 

bij verschillende peilbeheerscenario’s, alsmede het beschrijven van maatregelen die 

opbarsting kunnen voorkomen.  
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1.5 Onderzoeksvragen 

Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen: 

 
1. Wat is het actuele gebiedsdekkende opbarstrisico in de MT-polder? 

2. Hoe ziet het gebiedsdekkende opbarstrisico er over 10, 25, 50 en 100 jaar uit, 

rekening houdend met bodemdaling en peilindexatie (de streefpeilen volgen de 

maaivelddaling)? 

3. Hoe ziet het gebiedsdekkende opbarstrisco er over 10, 25, 50 en 100 jaar uit als de 

oppervlaktewaterpeilen niet worden geïndexeerd in de MT-polder, maar gefixeerd? 

4. Wat is de invloed van het peilbeheer (peilfixatie, peilindexatie) in de omgeving van de 

MT-polder? 

5. Welke maatregelen zijn mogelijk om opbarsten te voorkomen of te beperken en hoe 

effectief zijn deze? Bijvoorbeeld het aanbrengen van een belasting aan het maaiveld 

verhoogt de gronddruk en zorgt voor een lager opbarstrisico. 

1.6 Aanpak en uitwerking onderzoeksvragen 

Bij de uitvoering van dit onderzoek is aan de volgende elementen specifiek aandacht 

besteed:  

• Bij het maken van een gebiedsdekkende kaart is het de vraag welke nauwkeurigheid 

en resolutie uiteindelijk nodig en haalbaar is voor de opbarstrisicoanalyse. In Erkens 

et al. (2018) is gebruik gemaakt van het geologisch model GeoTOP (van TNO – 

Geologische Dienst Nederland) om een opbarstrisicokaart te maken op een 

ruimtelijke gridcelschaal van 100*100 m. Hiermee kan de schaal van meerdere 

hectaren een indruk gekregen worden van het opbarstrisico, maar niet op 

perceelniveau. Omdat het de ambitie is om op de schaal van individuele percelen 

uitspraken te doen op basis van de resultaten van het onderzoek, is voor dit 

onderzoek een gridcelgrootte van 25*25 meter gekozen. Dit is aanzienlijk 

gedetailleerder dan 100*100 meter, terwijl nog kleinere gridcelgroottes voorlopig niet 

haalbaar zijn zonder zeer intensief lokaal veldwerk om bestaande en voorhanden-

zijnde basisdata-producten zinvol te kunnen verfijnen. Om tot een ruimtelijke schaal 

van 25*25 meter te komen is in aanvulling op bestaande data, nieuwe data verzameld 

(boringen, stijghoogtemetingen, bepalingen van de volumieke massa) in de polder. 

Omdat de MT-polder ca 525 ha groot is, worden de berekeningen voor circa 8400 

gridcellen in de MT-polder uitgevoerd.  

• Naast aanvullende boringen en metingen, is ook gebruik gemaakt van de lokale 

kennis van landeigenaren over de aanwezigheid van wellen op het land en in de 

sloten. In een aantal veldbezoeken en locatiebezoeken samen met de bewoners en 

landeigenaren is deze informatie verkregen. In de discussie (Hoofdstuk 5) is het 

uiteindelijk verkregen beeld van het opbarstrisico vergeleken met het eerder 

verkregen beeld op basis van regionale data zonder aanvullende lokale data (de 

kaarten uit Erkens et al., 2018). Op deze manier kan bepaald worden wat de 

meerwaarde is van lokale informatie bij het bepalen van het opbarstrisico voor één 

polder, maar ook hoe gevoelig de uitkomsten zijn voor het veranderen van de 

resolutie van de invoerdata.  

• De vraag is of de gangbare methode waarmee opbarstrisicio wordt berekend, waarin 

alleen naar de verticale richting wordt gekeken naar de drukverhoudingen, voldoende 

is – in het bijzonder als op lokale schaal naar het risico wordt gekeken. Er zijn 
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voorbeelden van plekken waar opbarstrisicokaarten een zeer hoog opbarstrisico 

geven, maar die in de praktijk (nog) niet opgebarsten zijn. Mogelijk spelen factoren 

zoals spanningsspreiding en cohesie hier ook een belangrijke rol bij. Bij het 

berekenen van het vlakdekkend opbarstrisico zoals in deze studie worden deze 

aspecten momenteel nog niet meegenomen. In de discussie wordt kort erop in 

gegaan wat de toegevoegde waarde zou zijn om dit in de toekomst wel mee te 

nemen.  

1.7 Leeswijzer 

De verdere inhoud van dit rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft – op 

hoofdlijnen – de aanpak. De gedetailleerde beschrijving van de gevolgde methoden en de 

gebruikte bronnen is beschreven in Hoofdstuk 3 en in de bijlagen. De resultaten van het 

onderzoek worden behandeld in Hoofdstuk 4. In Hoofdstuk 5 worden de onzekerheden 

behorende bij de methode beschreven en ook de gevoeligheid van de uitkomsten voor 

andere aannames en data. In hetzelfde hoofdstuk worden de resultaten ook in een grotere 

context beschreven (de discussie). Tenslotte volgen nog enkele conclusies die uit het 

onderzoek getrokken kunnen worden (Hoofdstuk 6). In de bijlagen wordt onderliggende data 

en methoden gepresenteerd. Bijlage J bestaat uit de kaartenatlas die hoort bij dit document.  
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2 Uitgangspunten en aanpak op hoofdlijnen 

2.1 Algemene aanpak 

Op hoofdlijnen bestond de aanpak aan uit de volgende vier stappen:  
1. Vervaardiging van kaart 1:  een globale, gebiedsdekkende kaart, van het huidig 

opbarstrisico op basis van regionale en landelijke producten en data (cf. methode 

gevolgd in Erkens et al., 2018). 

2. Verzameling van gedetailleerde lokale data en informatie voor de MT-polder. Dit 

bestond uit het bezoeken aan grondeigenaren, het lokaal meten van 

grondwaterstanden en het uitvoeren van grondboringen. 

3. Vervaardiging van kaartenset 2: gedetailleerde opbarstrisicokaarten voor de huidige 

situatie en momenten in de toekomst voor verschillende scenario’s op basis van de 

gedetailleerde data en informatie van stap 2. Hiervoor zijn het geologisch model, het 

hydrologisch model, en de grondmechanische parameters aangepast. 

4. Het bepalen van het handelingsperspectief middels een aantal aanvullend 

doorgerekende scenario’s en het bepalen van de gevoeligheden voor veranderingen, 

deels op basis van de kaartenset 2.  

2.2 Opbarstindex, opbarstrisico en opbarstrisicoklassen 

Het opbarstrisico wordt – in dit onderzoek – gedefinieerd als de verhouding van de 

neerwaartse druk die correspondeert met het totale (grond)gewicht van de deklaag (inclusief 

het daarin aanwezige grondwater en het eventueel bovenliggende oppervlaktewater) en de 

opwaartse druk van het grondwater aan de basis van de deklaag (Griffioen et al., 2002). De 

totale gronddruk op basis van de dikte en samenstelling van de deklaag en de 

grondwaterdruk (drukhoogte) worden bepaald op het aangrijppunt, aan de basis van de 

deklaag. Als de verhouding (verder: de opbarstindex) lager is dan 1.0 wordt, dan is de 

gronddruk (neerwaartse lithostatische druk) lager dan de grondwaterdruk (opwaartse druk). In 

dat geval barst de bodem theoretisch op. In de praktijk (in eerdere studies en in de 

ingenieurspraktijk) wordt een grenswaarde van 1.1 aangehouden (NEN, 2016), waarin een 

veiligheidsfactor is ingebouwd (van 10%). Dit in verband met aanwezige onzekerheden in 

parameterwaarden die voor een opbarstberekening worden gebruikt. Deze grenswaarde is in 

deze studie ook aangehouden, om de vergelijkbaarheid met eerdere studies te waarborgen.  

 

De opbarstrisicokaarten bevatten verschillende klassen van opbarstrisico op basis van de 

opbarstindex. De bijbehorende kwalitatieve beschrijving van het opbarstrisico dient een 

gevoel te geven bij de verschillende klassen.  

 

• Een opbarstindex van < 1.0 geeft een situatie weer waar sprake is van een zeer 

hoog opbarstrisico: het opbarsten van de grond en het ontstaan van wellen is 

waarschijnlijk.  

• Bij een opbarstindex van 1.0-1.1 (binnen de veiligheidsfactor) is sprake van een 

hoog opbarstrisico: op basis van de verhouding tussen het grondgewicht en de 

stijghoogte is (nog net) geen opbarsting berekend, maar in de praktijk moet sterk 

rekening gehouden met het opbarsten van de bodem.  

• Een opbarstindex van 1.1-1.2 geeft een beperkt opbarstrisico weer: opbarsten van 

de grond en het ontstaan van wellen is niet waarschijnlijk, maar kleine veranderingen 

in het grondgewicht (vergravingen) of stijghoogte (bijvoorbeeld door het stopzetten 
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grondwateronttrekkingen) kan het opbarstrisico direct ophogen naar ‘hoog’ of zelfs 

‘zeer hoog’.  

• Een opbarstindex van 1.2-1.5 geeft een laag opbarstrisico weer: het opbarsten vindt 

in principe niet plaats, maar grote ingrepen aan het maaiveld (met name diepe 

vergravingen) kunnen de opbarstindex verlagen en dan relatief snel tot een hoog 

opbarstrisico leiden.  

• Een opbarstindex van > 1.5 geeft een zeer laag opbarstrisico weer: opbarsting en 

wellen zijn niet geheel uit te sluiten, maar zijn zeer onwaarschijnlijk. 

In dit document worden gebieden met een opbarstindex < 1.1 als gebieden met een hoog 

opbarstrisico beschreven, ook als sommige delen hiervan een ‘zeer hoog’ risico kennen. 

 

In formele zin is het zo dat het risico een product is van de kans van optreden en de gevolgen 

(cf. het overstromingsrisico). In het hier gehanteerde begrip “opbarstrisico” wordt het gevolg 

(van de opbarsting) echter niet meegewogen in het risico. Hiermee volgen wij de manier 

waarop opbarstrisico is gebruikt in eerdere studies. Ook in dit onderzoek zijn de 

opbarstrisicokaarten feitelijk indexkaarten (cf. Griffioen et al., 2002), waarbij de index 

aangeeft of de kans op opbarsting groot of klein is, maar niet noodzakelijkerwijs of er een 

groot of klein risico is. Een voordeel van deze keuze voor opbarstrisico in enge zin is dat de 

resultaten van de voorgaande studie en de huidige studie vergelijkbaar zijn. Nadeel van de 

keuze is dat een hoge waarde van de index een lage kans aangeeft en omgekeerd, wat 

verwarrend kan werken.  

2.3 Berekeningen 

Om tot een opbarstrisicokaart voor een bepaald moment te komen, moet voor dat moment 

bepaald worden: 

 

• Het grondgewicht (van de deklaag) 

• De grondwaterdruk in het eerste watervoerende pakket onder de deklaag 

 

Beide parameters variëren ruimtelijk, maar ook in de tijd: het grondgewicht neemt af door 

veenoxidatie (‘het veen verbrandt’) en door verlagingen van het freatisch peil (peilindexatie), 

de grondwaterdruk neemt af in het eerste watervoerende pakket door veranderingen in de 

hydrologische situatie, als gevolg van de opgetreden bodemdaling en bijbehorende 

aanpassingen in het freatische peil.  

 

Om het variëren van deze parameters modelmatig te kunnen doorrekenen is er gebruik 

gemaakt van een methode waarbij het veen stap voor stap wordt verwijderd uit het 

landschap, met de snelheid van de veenoxidatie. Vervolgens wordt, voor een aantal 

momenten in de tijd (tijdsmomenten), een analyse gemaakt van de geologische opbouw van 

de deklaag (het grondgewicht). Op basis van de hydrologische berekeningen en de nieuwe 

grondgewichten, wordt het opbarstrisico opnieuw bepaald.  

 

Omdat het optreden van veenoxidatie procesmatig voor de gehele modelperiode wordt 

doorgerekend (en daaraan gekoppeld wordt de freatische grondwaterstand ook bepaald), 

wordt een verandering van het opbarstrisico in de tijd verkregen.  
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2.4 Peilbeheerscenario’s en opgeleverde kaarten 

Naast een kaart voor de ‘huidige’ situatie (jaar 0 = ~ 2015), zijn er opbarstrisicokaarten 

gemaakt voor een aantal tijdsmomenten in de toekomst: T=10, T=25, T=50 en T=100 jaar na 

de huidige situatie. 

 

Peilbeheer en de freatische grondwaterstand zijn sturend voor de optredende veenoxidatie 

en daarmee voor de ontwikkeling van het opbarstrisico in de toekomst. In dit onderzoek zijn 

twee scenario’s voor peilbeheer uitgewerkt:  

 

1. Peilindexatie: hierbij wordt het peil aangepast aan de opgetreden bodemdaling, 

waarbij de huidige drooglegging (en ontwateringsdiepte) wordt gehandhaafd. In de 

modelberekeningen is dit vertaald naar het (absoluut) verlagen van de Gemiddeld Laagste 

Grondwaterstand (GLG) op basis van de opgetreden bodemdaling. Veenoxidatie stopt als al 

het veen boven de GLG geoxideerd is en de onverzadigde zone uit klastisch materiaal (zand, 

silt en klei) bestaat. 

 

2. Peilfixatie: dit scenario houdt in dat het huidig peil (en daarmee ook de huidige GLG) 

als absoluut vast peil ten opzichte van NAP wordt gehandhaafd. De opgetreden bodemdaling 

wordt niet gecompenseerd en de drooglegging en ontwateringsdiepte neemt langzaam af. 

Veenoxidatie stopt als al het veen boven de GLG geoxideerd is of als het maaiveld de GLG 

nadert, waarbij de drooglegging en ontwateringsdiepte zeer klein tot nul zijn.  

 

Beide scenario’s kunnen worden gezien als uitersten: peilindexatie is het business-as-usual 

beleid. Dit is feitelijk de praktijk geweest gedurende de afgelopen honderden jaren (Erkens et 

al., 2016). Peilfixatie is daarentegen sterk veenoxidatie-mitigerend. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen peilbeheer in de MT-polder en buiten de MT-polder wat leidt tot 4 

combinaties van peilbeheer in het onderzoeksgebied:  

 

• peilindexatie buiten de MT-polder en peilindexatie in de MT-polder (scenariocode II) 

• peilindexatie buiten de MT-polder en peilfixatie in de MT-polder (scenariocode IF) 

• peilfixatie buiten MT-polder en peilindexatie in de MT-polder (scenariocode FI)  

• peilfixatie in de MT-polder en peilfixatie buiten de MT-polder (scenariocode FF) 
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3 Gedetailleerde toelichting van methoden en bronnen 

3.1 Stap 1: huidige opbarstrisico op basis van regionale data 

De eerste versie kaart van het huidig opbarstrisico voor de MT-polder (huidig = het jaar 2015) 

is gemaakt op basis van bestaande data die op een regionaal schaalniveau beschikbaar zijn. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de informatie uit het opbarstrisico onderzoek dat is 

uitgevoerd voor de Provincie Zuid-Holland (Erkens et al., 2018) en in dit rapport zijn de 

gehanteerde methoden en gebruikte bronbestanden in detail beschreven. Om met regionale 

data toch een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen specifiek voor de MT-polder, is het 

opbarstrisico opnieuw berekend, waarbij (indien mogelijk) de invoerdata is geschaald naar 

gridcellen van 25x25 meter. Hiermee is het maximale resultaat gehaald voor de MT-polder op 

basis van regionale data.  

 

Het schalen is gedaan voor de volgende data en parameters: 

 

• In plaats van AHN1 (2003) is het AHN3 (uit 2014 in dit gebied) gebruikt, wat een 

grotere nauwkeurigheid biedt. De hoogte uit het AHN3 is per gridcel van 25x25 meter 

gemiddeld. 

• De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket onder de weerstand-biedende 

Holocene deklaag is gebaseerd op een Gemiddeld Hoogste Stijghoogte (GHS) die 

berekend is met het Landelijk Hydrologisch Model (LHM, versie 3.3.0), gecorrigeerd 

met bestaande metingen, en lineair geïnterpoleerd naar de hogere resolutie. De 

correctie is uitgevoerd door het verschil met de metingen te berekenen, dit verschil te 

interpoleren in de ruimte, en dit ‘verschilvlak’ bij de modelstijghoogte op te tellen.  

• Het grondgewicht is berekend op basis van de dikte en samenstelling van de 

Holocene deklaag (veen en kleilagen) onttrokken uit de GeoTOP database (Stafleu et 

al., 2013; Stafleu, 2016). Dit is vergelijkbaar met het opbarstrisico onderzoek uit 

Erkens et al. (2018). Doordat de maaiveldhoogte (en daarmee de dikte van de 

deklaag) nauwkeurig is meegenomen (zie hierboven), is het grondgewicht 

gedetailleerder dan in eerdere versie. 

• Ter hoogte van watergangen en sloten wordt het gewicht verminderd conform de 

bodemhoogtes in de legger van Rijnland en vermeerderd met de bijbehorende 

waterdiepte. Hierbij wordt geen rekening gehouden met bagger in het profiel en de 

eventueel stabiliserende werking van de watergangtaluds (zie Hoofdstuk 5 voor 

verdere discussie). 

• Het opbarstrisico voor de MT-polder wordt bepaald, volgens de klassieke methode 

(Griffioen et al., 2002), zie ook Paragraaf 3.8). De uitkomsten zijn gebiedsdekkend op 

een schaal van 25*25 meter en omvat geïntegreerd zowel het opbarstrisico voor het 

maaiveld als voor de sloten. 

3.2 Stap 2: Veldmethoden 

Extra lokale informatie en kennis zijn verkregen via (1) interviews en veldbezoeken met 

grondeigenaren en bewoners en (2) additioneel veldwerk.  

 

In totaal zijn in de periode december 2017 – januari 2018 vijftien grondeigenaren en 

bewoners benaderd om geïnterviewd te worden en een veldbezoek af te leggen. Een 

belangrijke groep hierin waren de grote melkveehouderijen in de MT-polder, aangezien die 

het leeuwendeel van de grond bezitten. De gesprekken vonden plaats aan de keukentafel 
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waar informatie over wellen, bodemdaling, waterbeheer en de landbouwpraktijk werden 

uitgewisseld. Op een kaart werden bekende wellen ingetekend. Vragen die aan bod kwamen 

waren: waar liggen de wellen? Wanneer zijn die ontstaan? Over welke plekken maakt u zich 

zorgen en hebben bijvoorbeeld een verminderde opbrengst of draagkracht? De eerste versie 

van de opbarstrisicokaart (zie Paragraaf 3.1) werd besproken en getoetst aan de ervaring van 

de grondeigenaar. Tijdens het daarop volgende veldbezoek werden enkele wellen bezocht, 

en zijn waarnemingen en metingen (zoutgehalte, x-, y-coördinaat, omschrijving van de wel) 

digitaal vastgelegd voor latere verwerking in de wellenkaart.  

 

Wellen die nog niet bekend waren, zijn geïdentificeerd op basis van het voorkomen van 

luchtbellen in de sloten (al dan niet bij het springen op de slootkant), het ‘golven’ van het 

maaiveld, cirkelvormige verzakkingen en/of opheffingen, het voorkomen van ijzer-minnende 

bacteriën in het water, het omhoogkomen van de slootbodem, het zien of horen van het lopen 

van water, en/of zichtbare wakken in bevroren sloten. De informatie en kennis die de 

grondeigenaren met ons hebben gedeeld, waren erg nuttig en zijn op verschillende manieren 

in het onderzoek meegenomen. 

 

De lokale data verzameld bij de bewoners en eigenaren is uitgebreid met: 

 
i. aanvullende boringen om zodoende geologisch belangrijke pakketten te karteren en 

aanvullende data te verkrijgen in gebieden waar minder data voorhanden is. Ook is er 

geboord bij plekken die al opgebarsten zijn (in wellen), 

ii. grondgewichten van verschillende lithologische samenstellingen om de berekeningen van 

het opbarstrisico te verbeteren,  

iii. grondwatermetingen om het stijghoogteverloop en de freatische grondwaterstand met 

name aan de rand van de polder nauwkeurig te karteren.  

Deze data is verzameld binnen aanvullend veldwerk in de periode januari-maart 2018. Er zijn 

in totaal 36 geologische boringen verricht en op 15 verschillende locaties zijn peilbuizen 

geplaatst plaatsen (zie Figuur 3.1).  

 

De geologische boringen zijn beschreven volgens SBB5.1 (Bosch et al., 2000), waarbij 

speciale aandacht is uitgegaan naar de beschrijving van de samenstelling van het veen en de 

kleiige bijmenging in het veen (volgens het veenbeschrijvingsprotocol; Erkens et al., 2015). 

De meeste boringen zijn door de deklaag gezet, tot in het onderliggende Holocene of 

Pleistocene zand (het eerste watervoerende pakket). Alle boorgaten zijn gedicht met 

bentoniet (zwelklei) om opbarsting en welvorming tegen te gaan na afloop. 

 

In het veld zijn metingen verricht aan de (natte) volumieke massa van de sedimenten en het 

veen. Hiervoor is in het veld een vast volume sediment uit de boor (10 cm lengte van een 

boorkern met een vaste diameter) gewogen op een weegschaal. Hierbij is geprobeerd zo veel 

mogelijk verschillende grondsoorten te wegen. Speciale aandacht is uitgegaan naar venige 

gronden en veen/klei mengsels. Vanwege hun lage volumieke massa is het voorkomen van 

dit soort lagen bepalend voor het grondgewicht en op die plekken kan het opbarstrisico 

verhoogd zijn. De spreiding in de volumieke massa van dit soort afzettingen is ook groot. 

 

Op alle 15 locaties zijn peilbuizen geplaatst met het filter in het eerste watervoerende pakket, 

direct onder de Holocene deklaag, om de stijghoogte te meten (waterdruk onder de deklaag). 

Op de meeste locaties is ook een freatische peilbuis geplaatst, indien relevant, voor het 

meten van de (freatische) grondwaterstand. In 12 diepe stijghoogte-peilbuizen en 3 

grondwaterbuizen zijn automatische drukopnemers (‘divers’) geplaatst waarmee elk uur een 
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meting automatische werd uitgevoerd. Gedurende de periode van 8 februari t/m 26 maart 

2018 zijn de stijghoogten in het eerste watervoerende pakket op 12 locaties en freatische 

grondwaterstanden op 3 locaties continu gemeten met Divers.  In Bijlagen A en B staan de 

gegevens van deze peilbuizen weergegeven. Na plaatsing van de peilbuizen is tevens een 

grondwatermonster genomen waarvan de elektrische geleidbaarheid (verder aangeduid als 

EC van Electrical Conductivity) is bepaald in het veld. Dit is een maat voor het aantal 

opgeloste stoffen in het water, en daarmee voor het zoutgehalte van het water. Gedurende 

de meetperiode, van januari tot maart 2018, is een aantal maal een bezoek gebracht aan de 

peilbuizen, om de werking te controleren en een aantal aanvullende en controlerende 

bepalingen te doen van de stijghoogte in de peilbuis en het zoutgehalte van het water.  

Van alle peilbuizen is met een DGPS systeem de hoogte van de bovenkant van de peilbuis 

en het omliggende maaiveld nauwkeurig ingemeten (1-2 cm nauwkeurigheid), zie Bijlage A.  

 

   
Figuur 3.1 De locaties van de extra geologische boringen (links) en peilbuizen (rechts) in de MT-polder. Bij het 

bepalen van de locatie van de aanvullende boringen is gelet op het krijgen van een goede ruimtelijke spreiding, het 

aanboren van verschillende grondsoorten en het aanboren van bestaande wellen. Bij het plaatsen van de 

peilbuizen is gelet op het meenemen van verwachtte grote stijghoogtegradienten, het plaatsen van de peilbuizen in 

een profiel (rode en blauwe lijn in het figuur) en de locaties waar veel wellen bekend waren.  
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3.3 Stappen 3 en 4: Vervaardiging van de gedetailleerde opbarstrisicokaarten 

3.3.1 Geologisch model 

Op basis van bestaande boordata (deels openbaar ontsloten, deels geïnventariseerd voor dit 

project) en de nieuwe boringen is het geologisch model voor de MT-polder en de directe 

omgeving verbeterd Om een verbeterd geologisch model te maken zijn er twee stappen 

gevolgd: i) eerst zijn twee geologische profielen gemaakt die als ‘kapstok’ dienen bij het 

ruimtelijk interpoleren van de boordata. Daarna (ii) is op basis van de ruimtelijk data een 3D 

geologisch model gemaakt van de Holocene deklaag in de MT-polder.  

 

Voor het maken van de profielen is data uit verschillende databronnen gebruikt: 

• 18 boringen uitgevoerd voor dit project (zie Paragraaf 3.2) 

• 17 boringen uit DINOLoket (bronhouder TNO-Geologische Dienst Nederland) 

• 30 boringen van de Universiteit Utrecht die in 2007 in de MT-polder zijn gezet om een 

oude stroomrug te karteren.  

De profielen zijn geïnterpreteerd volgens de standaard methode zoals beschreven in 

Berendsen & Stouthamer (2001). De lijnen door de boorpunten en peilbuizenlocaties in 

Figuur 3.1 geven de transecten weer waarlangs de profielen zijn gemaakt. 

 

Ook voor het ruimtelijk interpoleren van de profielen in een 3D model zijn verschillende 

databronnen gebruikt. Omdat de data uit de verschillende bronnen van andere kwaliteit is (en 

ook voor verschillende doeleinden is ingewonnen), is er een weging aan de data toegekend. 

De data die voor het interpoleren is gebruikt is afkomstig uit:  

 

• 36 boringen uitgevoerd voor dit project (zie Paragraaf 3.2) 

• 60 boringen uit DINOLoket (bronhouder TNO-Geologische Dienst Nederland), 

boordata aanwezig in DINOloket die binnen 100 meter van het profiel of van een van 

de nieuw gezette boringen ligt is niet gebruikt 

• De bodemkaart van Alterra/Wageningen Environmental Research (detail bodemkaart 

1:10.000 van Alterra), en de bijbehorende boringen. Dit zijn ondiep boringen van ca 1-

2 meter diep. Boringen die liggen binnen 100 meter van bovengenoemde data is niet 

meegenomen. Uiteindelijk zijn er 232 boringen uit deze bron gebruikt.  

Er waren ook sonderingen beschikbaar, maar deze zijn uiteindelijk niet meegenomen. Vaak 

was de metadata, met name de hoogtebepaling, niet aanwezig. Ook lagen de sonderingen 

vaak op de kades, waar de ondergrond niet representatief is voor de polder (relatief vaak 

dikke veenpakketten en ophooglagen). Daarnaast lag er vaak in de directe omgeving van de 

sonderingen ook een boring en was de toegevoegde waarde beperkt.  

 

De profielen en de ruimtelijk verspreidde boordata zijn gebruikt om naast GeoTOP een nieuw, 

meer gedetailleerd voxelmodel van de ondergrond in de MT-polder te genereren. Dit 

voxelmodel heeft een ruimtelijke resolutie van 25 m in de horizontaal (x en y), en 0.25 m in de 

verticaal (z). In Bijlage C zijn de stappen en afwegingen om tot het voxelmodel te komen 

nader toegelicht.  

3.3.2 Bodemdaling door Veenoxidatie 

Voor het berekenen van de bodemdaling door veenoxidatie in de MT-polder is dezelfde 

methodiek gebruikt die in Erkens et al. (2018) is gebruikt (deze paragraaf is deels uit dat 

rapport afkomstig). In dat onderzoek zijn bestaande landelijke veenoxidatiemodellen ingezet. 

Deze modellen zijn gebaseerd op de “Van den Akker” functies waarin een relatie tussen de 
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Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) en de optredende bodemdaling is gelegd op 

basis van metingen. De gebruikte metingen zijn afkomstig uit verschillende plekken in 

Nederland, in Friesland, Noord- en Zuid Holland en Utrecht, met name Zegveld (Van den 

Akker et al., 2007), waar op perceelniveau de bodemdaling, oppervlaktewaterpeilen en 

grondwaterstandsdynamiek langjarig gemeten is. Op basis hiervan is een empirische relatie 

gelegd tussen grondwaterstand en bodemdaling, voor veen zonder en met een kleidek (van < 

40 cm). In Van den Akker et al. (2007) wordt uitgelegd hoe de relatie is gecorrigeerd zodat 

ook GLGs in plaats van grondwaterstanden kunnen worden gebruikt. In het 

bodemdalingsmodel Phoenix (van der Schans & Houhuessen, 2011), dat eerder in de MT-

polder is ingezet (Van Bokhoven, 2015), zijn dezelfde relaties vervolgens bewerkt tot één 

lineaire formule, waarin de bodemdaling afhankelijk is van de kleidekdikte en de GLG. In 

Erkens et al. (2018) is de relatie aangepast op basis van de oorspronkelijke metingen op 

meerdere locaties (uit Van den Akker et al., 2007) en een nieuwe lineaire relatie bepaald. 

Hierbij is nadrukkelijk ook gekeken naar de bodemdalingssnelheden die worden berekend 

voor locaties met dikke kleidekken (40-80 cm).  

Dit heeft geleid tot de volgende relatie: 

 

L = (-0,023537*GLG)+(0,01895*K)+0,00526  

 

L = bodemdaling (m per jaar) 

 

GLG = GLG (m onder maaiveld, positief getal) 

 

K = kleidekdikte (m) 

 

Uit de formule volgt dat de GLG minimaal 22,5 cm onder het maaiveld moet staan (bij een 

kleidekdikte van 0 cm) voordat er bodemdaling optreedt. In het geval van een kleidek, moet 

de GLG minimaal 5-25 cm onder de onderkant van het kleidek komen voordat er 

bodemdaling optreedt. Bij een kleidekdikte > 99 cm wordt de bodemdaling nul verondersteld, 

zelfs als de GLG nog lager is. In dat geval kan zuurstof niet meer door de klei migreren en het 

veen bereiken. Bij een GLG > 120 cm wordt verondersteld dat de bodemdaling dezelfde 

snelheid heeft behorende bij een GLG van 120 cm, omdat zuurstofindringing tot grotere 

diepte, ook in het geval van veen, gelimiteerd is. Ook de aanwezigheid van capillair water in 

de onverzadigde zone draagt hieraan bij. In de MT-polder zijn dergelijk dikke kleipakketten en 

zeer lage GLG’s echter zeldzaam.  

 

Belangrijk is om te realiseren dat de bodemdaling die met deze functie wordt berekend de 

bodemdaling is door veenoxidatie. Krimp van de onverzadigde zone wordt impliciet ook 

meegenomen (krimp zit immers ook in de metingen waarop de relatie gebaseerd is). Het niet 

goed meenemen van krimp leidt op jaarbasis tot een overschatting van de veenoxidatie, maar 

omdat met het verloop van de tijd al het veen in de onverzadigde zone verdwijnt, ook het 

gekrompen veen, is op langere tijdschalen deze aanname te verdedigen. Daarbij geldt dat 

krimp in de eerste periode na een permanente peilverlaging hoger is, en de relatieve bijdrage 

in de loop van de jaren vermindert. Waar de veenoxidatie en krimp plaatsvinden in het veen 

boven de grondwaterstand, zal ook nog een klein deel van de waargenomen bodemdaling 

het gevolg zijn van consolidatie inclusief zeer langzame voortdurende zetting (kruip) van het 

veen in de ondergrond. De hoeveelheid consolidatie en kruip wordt, in een veenweidegebied 

met beperkte ontwateringsdiepte, zeer klein geacht. Wel is het zo dat consolidatie en kruip 

leiden tot veranderingen in de doorlatendheid en de hydraulische weerstand van de deklaag. 

Deze effecten zijn niet meegenomen in de berekeningen, maar zullen alleen op zeer lange 

termijn een mogelijke rol van betekenis spelen. Door krimp en consolidatie zal de 

daadwerkelijke bodemdaling in de MT-polder (beperkt) hoger liggen dan hier berekend. 
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Veenoxidatie is echter, vanwege de gevolgen voor het grondgewicht (er verdwijnt organische 

stof), het primaire bodemdalingsproces dat relevant is voor het opbarstrisico.  

 

Voor het berekenen van de bodemdaling door veenoxidatie zoals hier beschreven is op een 

locatie informatie nodig over i) het kleidek en over ii) de GLG. De dikte van het kleidek is 

verondersteld nul te zijn in de MT-polder (zie hieronder), ook op basis van de bodemkaart 

boringen van Alterra (zie Paragraaf 3.3). Ook de GLG is verkregen uit de boorbeschrijvingen 

die ten grondslag liggen aan de 1:10 000 bodemkaart van Alterra. Deze GLG waardes zijn 

gebaseerd op waargenomen hydromorfe kenmerken in het veld. Bij de interpolatie van de 

GLG’s over de MT-polder werd geen eenduidig beeld verkregen, niet tussen polders en 

slechts ten dele binnen een polder. Wel viel op dat de Tempelpolder over het geheel 

genomen hogere GLG’s had dan de Polder Middelburg. Daarom is de polder in twee stukken 

opgedeeld, die elk een eigen vlakdekkende GLG toegewezen hebben gekregen. In de 

Tempelpolder is een GLG van -5.80 m NAP verondersteld en de Polder Middelburg een GLG 

van -5.95 m NAP.  

 

De boorbeschrijvingen die ten grondslag liggen aan de 1:10 000 bodemkaart van Alterra 

bieden tevens informatie over het organisch stofgehalte (massaprocent) van verschillende 

veenlagen. Dit is belangrijk, omdat de gevoeligheid van het veen bij een toenemend aandeel 

aan klastisch materiaal afneemt (Erkens et al., 2016). Hoe kleiiger het veen, hoe minder 

gevoelig het is voor oxidatie en hoe langzamer de oxidatie plaats vindt. Helaas rekenen 

bestaande veenoxidatiemodellen (cf. Van den Akker et al., 2007) niet met organische 

stofgehaltes, en wordt een veenlaag altijd als ‘mineraalarm’ geschat (~90% 

gewichtspercentage organische stof). Waar bij landelijke inzet van veenoxidatie modellen 

deze versimpeling wel te verdedigen valt, kan dit bij de MT-polder niet. In de MT-polder 

bestaat de ondergrond in grote delen niet uit puur veen, maar uit veen met een aanzienlijke 

niet-organische fractie (restveen). Gezien de hoeveelheid beschikbare data is daarom 

besloten een ander veenoxidatiemodel te ontwikkelen voor de MT-polder. 

 

In dit model is de oxidatiesnelheid afhankelijk van het organisch stofgehalte, verdeeld in vier 

categorieën (massaprocent): 

• Organisch stof percentage ≥ 60%: maximale oxidatiesnelheid 

• Organisch stof percentage ≥35% en <60%: 50% van de maximale oxidatiesnelheid 

• Organisch stof percentage ≥25% en <35%: 25% van de maximale oxidatiesnelheid 

• Organisch stof percentage <25%: geen veenoxidatie 

Deze klassen zijn gebaseerd op veldclassificatieklassen, zoals onder andere gebruikt in de 

SBB (Bosch et al., 2000). Voor de MT-polder zijn de volgende veld organische stofklassen 

gekoppeld aan bovengenoemde oxidatiesnelheidclassificatie:  

 

• VKm (mineraalarm veen): ≥ 60% organisch stof percentage 

• VK1 (kleiig veen): ≥35% en <60% organisch stof percentage 

• VK3 (venige klei): ≥25% en <35% organisch stof percentage 

• Rest (alle humeuze kleien): <25%: organisch stof percentage 

De gehanteerde fracties van een maximale veenoxidatiesnelheid zijn gebaseerd op een 

kwalitatieve expert judgement van de waarden. Indien aanvullende metingen beschikbaar 

komen kan dit worden aangepast.  

 

De waarde van de maximale oxidatiesnelheid is afgeleid uit de eerder genoemde aangepaste 

vergelijking van Van den Akker et al. (2007) en Erkens et al. (2018). Hiervoor is een 
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referentiesituatie aangenomen die bestaat uit een veenbodem zonder kleidek, met puur veen, 

en met een GLG van 0.8 m onder maaiveld. Dit is de situatie zoals die op basis van de 

boringen in de MT-polder wordt geacht de meeste bodemdaling door veenoxidatie op te 

leveren. De maximale veenoxidatie in de MT-polder wordt dan: 1.36 cm per jaar. Voor 

bovenstaande categorieën wordt steeds een fractie gebruikt van deze maximale snelheid (zie 

Bijlage E).  

 

De bodemdaling moet vervolgens worden omgerekend naar een aanpassing van het 

grondgewicht. Hiervoor is het noodzakelijk om een volumeverandering (bodemdaling) om te 

rekenen naar een massaverlies (grondgewichtverlies). In Bijlage E wordt beschreven hoe van 

volumefractie naar massafractie wordt gegaan in de berekeningen. Deze aanpak, waarbij de 

hoeveelheid organische stof als ‘voorraad’ wordt gezien, is analoog met de methode die is 

gebruikt voor het produceren van de nationale bodemdalingsvoorspellingenkaart (Erkens et 

al., in prep.). 

 

Voor het berekenen van de veenoxidatie was het eenvoudiger om de boringen van de 

bodemkartering te gebruiken omdat op deze manier direct gebruik gemaakt worden van de 

gehaltes organische stof. De bodemkarteringboringen beschrijven de opbouw van de 

ondergrond tot 1.2 - 1.5 m onder maaiveld en bestrijken daarmee de gehele zone waarin 

veenoxidatie optreedt binnen de MT-polder. Een nadeel is dat de boringen twintig jaar 

geleden (rond 1998) aan (een dalend) maaiveld zijn gerefereerd en niet aan NAP. Met behulp 

van het Actueel Hoogtebestand Nederland (ahn.nl) is een maaiveldhoogte ten opzichte van 

NAP toegekend aan de boringen, waarbij direct is gecorrigeerd voor de bodemdaling door 

veenoxidatie die de afgelopen 20 jaar is opgetreden in dit gebied.  

 

Voor de veenoxidatie (bodemdaling) berekeningen zijn in totaal 499 boringen uit de 

bodemkaartkartering gebruikt. Interpolatie is gedaan middels een nearest neighbour techniek. 

Omdat er ca. elke 100 m een boring staat, betekent dat er grofweg 50 meter ingevuld moet 

worden naar beide kanten van een boring (elke boringen beschrijft de situatie in een gebied 

met een straal van 50 m rondom de boring). De berekende veenoxidatie is in mindering 

gebracht op de veendikte zoals in het ondergrondmodel (Paragraaf 3.3) aanwezig is. In 

Bijlage D wordt beschreven hoe dit is uitgevoerd. 

3.3.3 Grondgewichten 

Op 16 locaties zijn monsters genomen van de kernen (met een bekende diameter) met een 

lengte van 5 of 10 cm. Deze monsters zijn in het veld, zo snel mogelijk na het steken van de 

kernen, gewogen op een weegschaal. Omdat het volume en gewicht van deze monsters 

bekend is, kan daarmee de natte volumieke massa (verzadigde dichtheid) berekend worden. 

Dit is het grondgewicht die in het model is gebruikt. Na het wegen zijn de monsters in detail 

beschreven en is de textuur bepaald volgens de SBB (Bosch et al., 2000).  

 

De focus bij de natte volumieke massa bepaling lag op de humeuze en venige kleien en 

kleiige venen. Juist op dit soort gronden zijn in het verleden niet veel metingen uitgevoerd, 

terwijl het aandeel organische stof, dat een veel lager massagewicht (~1470 kg/m3) heeft dan 

klastisch materiaal (~2650 kg/m3), een grote invloed heeft op het gewicht van de grond. Dit 

heeft directe uitkomsten op de resultaten. Daarnaast bepaald het organisch stofgehalte ook 

de oxidatiesnelheid (zie Paragraaf 3.4). 

 

Op basis van de meetuitkomsten is besloten voor de niet-organische materialen de 

standaardwaarden te gebruiken, zoals die ook in Erkens et al. (2018) zijn gebruikt. De natte 

volumieke massagewichten van de organisch stof-rijke afzettingen zijn aangepast op basis 

van de metingen. De mineraalarme venen (VKm) hebben een iets lagere dichtheid (~3% 
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lager) gekregen en dit geldt ook voor de niet-humeuze kleien en de siltige kleien (~12% 

lager). De belangrijkste wijziging is echter het meenemen van de verschillende tussenklassen 

met grond die bestaan uit een mengsel van organische stof en klastische materiaal (veelal 

klei). Ook is gyttja toegevoegd aan de tabel, aangezien dit op meerdere plekken werd 

aangetroffen in de MT-polder. Gyttja bestaat hoofdzakelijk uit organisch materiaal, dat is 

afgezet in water (meertje, poelje), in tegenstelling tot veen dat gegroeid is. In Tabel 3.1 zijn de 

gebruikte dichtheden weergegeven, op basis waarvan de verzadigde en onverzadigde 

grondgewichten zijn bepaald. De onverzadigde dichtheden zijn een schatting op basis van de 

porositeit (zie Erkens, 2009; Erkens et al., 2018) en worden toegepast boven de GLG (zie 

Paragraaf 3.4 voor GLG). Door de onverzadigde dichtheden toe te passen op de grond boven 

de GLG wordt een worst-case scenario benaderd, namelijk omstandigheden van een 

gemiddelde droogte, waarbij het grondgewicht het laagst is. In Bijlage E zijn de meetwaarden 

uit het veld weergegeven. Sommige gemeten verzadigde dichtheden van zeer organische 

stof rijke gronden zijn lager dan water (1000 kg/m3). Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door 

de aanwezigheid van gas (methaangas bijvoorbeeld) en lucht in de poriën en/of in de 

plantaardige cellen. Dergelijke lage grondgewichten zijn ongunstig vanuit een 

opbarstrisicoperspectief.  

 

Het grondgewicht op een bepaalde diepte is vervolgens berekend door het sommeren van de 

dikte van de verzadigde lagen met verschillende samenstellingen. Deze diktes zijn 

vermenigvuldigd met de verzadigde dichtheid uit Tabel 3.1 en met de gridcelgrootte (25*25 

meter). Hetzelfde is gedaan voor de onverzadigde lagen, die vermenigvuldigd zijn met een 

onverzadigde dichtheid (uitgaande van een vochtgehalte bij veldcapaciteit, zie Tabel 3.1). De 

gewichten van de lagen die zich tussen maaiveld en aangrijppunt (zie Paragraaf 3.8) 

bevinden worden gesommeerd, en het resultaat gedeeld door de dichtheid van water (dit 

geeft daarmee het gewicht uitgedrukt in de hoogte van een statische waterkolom). 
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Tabel 3.1 Verzadigde en onverzadigde dichtheden zoals toegepast in de berekeningen voor het opbarstrisico van 

de MT-polder. Ten opzichte van bestaande tabellen (zie bijvoorbeeld Erkens et al., 2018) zijn een aantal extra 

lithologieklassen toegevoegd waarin organische stof en klastisch materiaal is gemengd. De waarden in deze tabel 

zijn gebaseerd op metingen in de MT-polder en op standaardwaarden voor west-Nederland.  

Lithologie Verzadigde dichtheid 

(kg/m3) 

Onverzadigde dichtheid 

(kg/m3) 

1 Veen (VKm) 1100 900 

2 Gyttja/kleiig veen (VK1) 1100 900 

3 Venige kleien (VK3) 1250 1200 

4 Humeuze klei (H0,H1,H2) 1350 1300 

5 Klei 1400 1350 

6 Kleiig zand, zandige klei, leem, zavel 1800 1700 

7 Fijn zand 2100 1850 

8 Matig grof zand, grof zand, grind 2100 1850 

3.3.4 Peilbeheerscenario’s 

Er worden twee peilbeheerscenario’s doorgerekend (Paragraaf 2.4): peilindexatie en 

peilfixatie (zie Figuur 3.2). Deze scenario’s worden toepast in de MT-polder en het 

omliggende gebied (in verschillende combinaties, zie Paragraaf 2.4).  

 

Bij een peilfixatie waterbeheerscenario wordt het peil vanaf nu af aan gehandhaafd op het 

huidige niveau. De bodemdaling door veenoxidatie gaat, in een steeds langzamer tempo 

door. Veenoxidatie stopt uiteindelijke als de GLG het maaiveld nadert, waarbij de 

drooglegging en ontwateringsdiepte zeer klein tot nul zijn.  

 

Bij een peilindexatie waterbeheerscenario wordt in de modelberekeningen gestart met een 

eenmalige initiële peilverlaging van 5 cm (op tijdstip T=0). De initiële peilverlaging is 

doorgevoerd omdat de huidige drooglegging in de MT-polder zeer beperkt is en in feite 

hiermee, conform de praktijk, de maaivelddaling van de afgelopen 10 jaar (uit 2008) gevolgd 

wordt. Daarmee biedt dit inzicht in de instantane effecten van een eenmalige peilverlaging. 

Na de initiële peilverlaging wordt na een periode van steeds twee jaar geëvalueerd wat de 

mediane bodemdaling in het gebied is. Aan de hand van de daling wordt bepaald met 

hoeveel het oppervlaktewaterpeil (het grondwaterpeil in het mode)l verlaagd dient te worden 

om de drooglegging te handhaven. Het grondwaterpeil wordt verlaagd met de mediane 

bodemdaling in het gebied. Voor een gesimuleerde periode van 50 jaar wordt dus elke 2 jaar 

het peil geïndexeerd. Op deze manier wordt het beste de praktijk bij het Hoogheemraadschap 

van Rijnland gesimuleerd (mondelinge communicatie vanuit Hoogheemraadschap Rijnland). 

Het modelmatig doorvoeren van een peilindexatie op basis van mediane bodemdaling is een 

andere methode dan gevolgd bij het produceren van eerdere opbarstrisicokaarten (Erkens et 

al., 2018), waarbij per gridcel peilindexatie is doorgevoerd. Veenoxidatie stopt als vrijwel al 

het veen boven de GLG geoxideerd is (maximaal 22,5 cm blijft er over) en de onverzadigde 

zone hoofdzakelijk uit klastisch materiaal bestaat. 

 

Het gebruik van de mediane bodemdaling levert mogelijkerwijs te forse peilverlagingen op. 

De verhoogde delen van de polder, zoals wegen en dijken, zijn niet apart aangemerkt in het 
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model. Dat betekent hier ook (forse) veenoxidatie gesimuleerd wordt, omdat de GLG 

gebaseerd is op de GLG in de omgeving en er dus veel materiaal zich in de onverzadigde 

zone bevindt waarvan wordt verondersteld dat het veen is. In werkelijkheid zal het hier om 

ophogingsmateriaal gaan (zand of kleiig zand en dus geen veen). Daarnaast kan de GLG 

mogelijk wat hoger liggen in het cunet dan in de omgeving. 

 

De peilaanpassingen in het peilindexatiescenario worden één op één doorgevoerd op de 

GLG. In werkelijkheid zal, afhankelijk van de kwelintensiteit, de GLG minder dalen dan het 

slootpeil. Dit effect van de kwel is al zichtbaar in de ruimtelijke verdeling van de GLG’s: de 

GLG’s liggen dieper in de Polder Middelburg dan in de Tempelpolder (waar hogere 

kwelintensiteit is). Door deze aanname zullen de bodemdalingssnelheden in het 

peilindexatiescenario op langere termijn (meerdere decennia) hoger liggen dan in 

werkelijkheid. 
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Figuur 3.2 De bodemdaling door veenoxidatie zoals berekend in het model bij verschillende peilbeheerscenario’s 

(de figuren laten de opbouw van de ondergrond zien in de tijd) uit Erkens et al. (2018). Het bovenste figuur laat een 

berekening zien voor het peilindexatiescenario: al het veen boven de grondwaterstand (blauwe lijn) oxideert, het 

peil wordt steeds aangepast. Na 300 jaar is de bovenste veenlaag 2 meter dunner geworden, diepere veenlagen 

zijn onaangetast gebleven. Het onderste figuur laat een berekening zien binnen het peilfixatiescenario: het veen 

boven de grondwaterstand oxideert tot het – in dit geval - na ruim 200 jaar op is (de oxidatiesnelheid is dan al erg 

laag). 
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3.3.5 Stijghoogte en grondwatermodel 

De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket onder de weerstandsbiedende Holocene 

deklaag is een van de drijvende krachten achter het opbarsten van de bodem. De additionele 

stijghoogtemetingen in de 15 extra geplaatste peilbuizen (Figuur 3.1) zijn gebruikt om lokaal 

voor de MT-polder een nauwkeuriger beeld te verkrijgen dan de bestaande stijghoogtekaart 

uit de eerste versie kaart (Paragraaf 3.1).  

 

Echter, uit een vergelijking van deze nieuwe stijghoogtemetingen met de LHM -resultaten 

bleek een grote discrepantie te bestaan tussen de metingen en het model (Figuur 3.3). Het 

betreft zowel grote verschillen in absolute stijghoogtes als in de stijghoogtegradiënt 

(stijghoogteverloop van rand naar midden van de polder). Over het algemeen geldt dat de 

stijghoogte te hoog wordt verondersteld aan de rand van de MT-polder (0.10-0.50 m te hoog) 

en te laag in het midden van de polder (0.40-0.50 m te laag). Dit grote verschil wordt met 

name veroorzaakt door het niet-meenemen van wellen aan de rand van de polder in het 

regionale grondwatermodel. Het verlagende effect van wellen op de stijghoogte uitte zich wel 

duidelijk in de metingen, maar in het LHM-model zorgde dit ervoor dat de stijghoogte uniform 

over de hele polder verlaagd wordt, terwijl in de werkelijkheid vooral de randen te maken 

zullen hebben met een stijghoogteverlaging door de wellen. In de rest van de polder is de 

weerstand van de deklaag juist weer te laag waardoor er een te grote verlaging van de 

stijghoogte optreedt. Om het verloop van de stijghoogte realistischer te laten verlopen, is een 

analytische elementenmodel opgesteld waarbij aan de rand van de polder een lagere 

weerstand van de deklaag is doorgevoerd (waarmee het effect van wellen is gesimuleerd) 

dan in het midden. Het berekende stijghoogteverloop is daarna gecorrigeerd voor de extra 15 

stijghoogtemetingen zodat naast het verloop, ook voor de absolute stijghoogte de 

werkelijkheid benadert. Voor meer informatie over de analytische elementen methode en 

verwerking van de stijghoogtemetingen in berekende stijghoogtekaart, zie Bijlage F. 

 

Om de drukhoogte (grondwaterdruk) te bepalen op een bepaalde diepte wordt het stationaire 

stijghoogteresultaat van het eerste watervoerende pakket gebruikt. De gebruikte stijghoogte 

is gebaseerd op de metingen die voornamelijk in de winter zijn uitgevoerd. Daarom zijn de 

gebruikte stijghoogten in de berekeningen mogelijk hoger dan de gemiddelde stijghoogte. Dit 

geeft een groter risico op opbarsting dan in een gemiddelde situatie, maar tegelijkertijd komt 

deze situatie met enige regelmaat voor en daarom is er voor gekozen om deze situatie te 

gebruiken. Met behulp van het bepaalde aangrijppunt (zie Paragraaf 3.8) wordt de 

resulterende drukhoogte berekend (uitgaande van zoetwaterstijghoogten). 

3.3.6 Opbarsting 

Het opbarstrisico in de MT-polder is bepaald op basis van de opbarstrisicoklassen behorende 

bij een berekende opbarstindex zoals beschreven in Paragraaf 2.2. De opbarstindex is per 

gridcel berekend volgens de methode van Griffioen et al. (2002) en Erkens et al. (2018), en 

deze methode wordt in detail toegelicht in Bijlage G.  

 

De opbarstindex kan in principe worden berekend voor elke willekeurige diepte in het 

bodemprofiel; op elke diepte bestaat een grondwaterdruk en een gronddruk. Voor de 

constructie van risicokaarten wordt de opbarstindex echter berekend voor één diepte, 

namelijk aan de top van het eerste watervoerende pakket. Op deze overgangszone van goed 

doorlatend watervoerend pakket naar slecht doorlatende deklaag vindt doorgaans de 

opbarsting plaats. Bovendien, als daar een scheur ontstaat, kan het water vanuit het eerste 

watervoerende pakket in kwelsituaties ongehinderd omhoog stromen en ontstaat een wel. 

Deze diepte wordt hier het aangrijppunt genoemd. 

Uit het drie dimensionale ondergrondmodel kan het aangrijpingspunt voor opbarsting afgeleid 

worden. Dit is de grens tussen de matig/slecht doorlatende Holocene deklaag (bestaande uit 
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klei, veen, en zavel/leem), en het onderliggende watervoerende pakket (bestaande uit 

Pleistoceen zand). Deze grens is eenvoudig te bepalen in de MT-polder: het is de eerste 

diepte (van boven naar beneden gekeken) waar zich zand bevindt. Er zijn namelijk geen 

geïsoleerde zandlichamen aanwezig in de deklaag in het ondergrondmodel van de MT-

polder. 

 

Op de plek van het aangrijppunt moet vervolgens het grondgewicht (totale gewicht van de 

deklaag boven het aangrijppunt) en de grondwaterdruk (drukhoogte op het aangrijppunt) 

bepaald worden. De stijghoogte wordt bepaald zoals beschreven in Paragraaf 3.7 en het 

gewicht van de deklaag zoals beschreven in Paragraaf 3.5. De opbarstindex wordt bepaald 

volgens de formule in Bijlage G.  

 

De opbarstindex wordt berekend voor het maaiveld, waarbij het gehele gewicht van de 

deklaag meedoet. De berekening van de maaiveldopbarstindex is weergegeven in Figuur 3.3. 

Ter hoogte van watergangen en sloten wordt het gewicht verminderd conform de 

bodemhoogtes in de legger van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor de watergangen 

is tot op de bodem van de watergang het grondgewicht vervangen door de aanwezige 

waterdiepte (gewicht van het water en bovenliggende lucht). Hierbij wordt alleen 1D naar het 

opbarstrisico gekeken, de eventuele horizontale (stabiliserende) effecten van slootkanten 

worden op deze manier niet meegenomen. In Hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op dit 

mogelijk stabiliserende effect. 

 
Figuur 3.3 Illustratie van de berekening van de maaiveldopbarstindex. In het geval van een sloot wordt het 

deklaaggewicht verlaagd conform de slootdiepte, waarbij de waterdiepte wel weer wordt meegenomen. 

 

De opbarstindex wordt niet alleen voor de huidige situatie (~2015) bepaald, maar ook voor 

vier tijdsmomenten in de toekomst: T=10, T=25, T=50 en T=100 jaar na de huidige situatie. 

Voor deze vier toekomstmomenten worden steeds vier verschillende waterbeheerscenario’s 

doorgerekend:  

• peilfixatie in MT-polder en peilfixatie buiten MT-polder 

• peilfixatie in MT-polder en peilindexatie buiten MT-polder 
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• peilindexatie in MT-polder en peilindexatie buiten MT-polder 

• peilindexatie in MT-polder en peilfixatie buiten MT-polder 

Het huidige maaiveld, stijghoogte (Paragraaf 3.5) en GLG (Paragraaf 3.4) in de MT-polder 

worden als basis genomen. Vervolgens wordt voor de huidige toestand de 

bodemdalingsnelheid berekend (Paragraaf 3.4) op basis van het peilbeheerscenario 

(Paragraaf 3.6). Daarna wordt het grondgewicht aangepast op basis van de opgetreden 

bodemdaling (Paragraaf 3.4). In het geval van het peilbeheerscenario peilindexatie, wordt de 

GLG ook aangepast aan de bodemdaling en vervolgens wordt de stijghoogte ook aangepast 

op basis van de GLG verlagingen. Deze veranderingen in de stijghoogte zijn per scenario 

berekend met behulp van een stationaire uitsnede van het grondwatermodel zoals dat ook 

gebruikt is in het opbarstonderzoek voor de provincie Zuid-Holland (Erkens et al., 2018). Voor 

elk moment in de toekomst is zo de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket bekend, 

de positie van de GLG, en het gewicht van de deklaag. Op basis hiervan kan de opbarstindex 

berekend worden (Bijlage G) en het opbarstrisico bepaald worden. 
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4 Resultaten 

4.1 Wellenkartering en situatiebeschrijving 

Figuur 4.1 toont een kaart met wellen in de MT-polder. Deze is samengesteld uit gegevens 

van het Hoogheemraadschap van Rijnland (uit eerdere studies), informatie die opgehaald is 

bij de bewoners en waarnemingen tijdens de verschillende velddagen in december 2017 tot 

en met februari 2018. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze kaart zeker niet volledig is. 

Al snel werd duidelijk dat er zo veel wellen aanwezig zijn in de polder, met name in de sloten, 

dat het ondoenlijk is deze allemaal in kaart te brengen. Daarbij komt dat veel wellen in de 

sloten moeilijk zichtbaar zijn. Uiteindelijk zijn de wellen in ongeveer 20% van het oppervlak 

van de polder in kaart gebracht. 

 
Figuur 4.1. Wellenkaart gebaseerd op drie verschillende bronnen: informatie van bewoners (oranje symbolen), 

informatie van Rijnland (blauwe symbolen) en veldwerk (december 2017-februari 2018, gele symbolen). De 

wellenkaart is bij lange na niet volledig.  
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Wellen op het land zijn het best zichtbaar door de aanwezig van natte plekken, een zachte 

(soms omhoog gedrukte) bodem en uitgezakte oevers. In de sloot laten wellen zich vinden 

door de aanwezigheid van methaangas-bellen, stromend water, zoute plekken, ijzeroxides en 

vaak gerelateerde olieachtige ijzerminnende bacteriën, ondiepe drappige slootbodem en 

wakken in het ijs tijdens vorst (zie Figuur 4.2). Op 7 februari lag er ijs op de sloten en konden 

de wellen in de sloot goed worden gekarteerd door de aanwezigheid van wakken (zie Figuur 

4.2). Zo zijn voor twee sloten met een totale lengte van 950 m langs een perceel in de 

noordelijke Tempelpolder 126 wellen gekarteerd. Dat betekent dat er gemiddeld elke 7.5 

meter een wel in de sloot aanwezig is. De meeste van deze wellen zijn buiten de vorstperiode 

niet zichtbaar. In de sloten zijn veruit de meeste wellen gevonden, ondanks dat ze veel 

minder goed zichtbaar zijn dan wellen op het land. Conform het opbarstmechanisme worden 

ook meer wellen in de sloot verwacht dan op het land. In Paragraaf 4.7 worden de 

gekarteerde wellen vergeleken met de huidige opbarstrisicokaart.  

 

Ondanks dat er niet gebiedsdekkend gekarteerd is, kan wel gesteld worden dat in een groot 

deel van de polder wellen voorkomen. Wat betreft de sloten kan worden aangenomen dat 

vrijwel de hele polder opgebarsten is. Gebieden die het meest zijn opgebarsten zijn de 

noordelijke Tempelpolder, de zuidelijke Tempelpolder, de noordelijke Polder Middelburg en 

losse plekken in de zuidelijke Polder Middelburg. Het midden van de Tempelpolder en de 

Polder Middelburg is minder opgebarsten. 

 

Veruit de meeste wellen komen voor in de sloten, wellen in slootkanten komen minder vaak 

voor, wellen aan het maaiveld komen nog minder vaak voor. Op basis van deze waarneming 

kan er omgekeerd ook een schatting worden gemaakt van de ernst van de opbarsting van 

een gebied: in het geval eerst alleen de sloten opgebarsten zijn, is dit met name vervelend 

voor het waterbeheer (het onderhoud van de watergangen) door de waterbeheerder en 

perceeleigenaren, terwijl de gebruiker van het land hier weinig last van heeft. Als behalve de 

sloten ook de slootkanten zijn opgebarsten en in het ergste geval ook opbarsting van het 

maaiveld plaatsvindt, kan dit grote gevolgen hebben voor het landgebruik (zie ook Figuur 

4.2B). 
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Figuur 4.2. A: Oostelijke rand van de Tempel-polder (rechts) met links de hogergelegen boezem en aangrenzend 

veenweidegebied; (B) wellen op het maaiveld (zuidoostelijke deel van Tempelpolder) waardoor het land lokaal 

onbruikbaar is; (C en D) wakken in het ijs door de aanwezigheid van wellen die zorgen voor continue stroming van 

grondwater met een constante temperatuur van ongeveer 10.5 OC waardoor deze deze plekken niet dicht vriezen.  

4.2 Grondwaterstandsmetingen 

In Figuur 4.3 staan de resultaten van de grondwaterstandmetingen in de winter van 2018 

weergegeven. Ten eerste valt de geringe fluctuatie in de tijd van de stijghoogtemetingen op 

van maximaal 7 cm. De variatie correleert niet of nauwelijks met neerslag maar laat een 

omgekeerde relatie met de luchtdruk zien (na barometrische correctie). Dit is een bekend 

fenomeen en is eerder voor het westelijk poldergebied beschreven door De Louw en 

Stuurman (2005). Door de hoge weerstand van de deklaag tussen het freatische systeem en 

het eerste watervoerende pakket, en het relatief constante oppervlaktewaterpeil in de 

omringende veenweidegebieden, komen neerslagbuien nauwelijks tot uiting in de stijghoogte 

in het watervoerend pakket, in tegenstelling tot de freatische grondwaterstand. De seizoenale 

variatie van de stijghoogte in de poldergebieden van Zuid-Holland is doorgaans niet meer dan 

10-20 cm. Deze relatief korte meetreeks in de MT-polder geeft dan ook een redelijk 

nauwkeurig beeld van de (jaarlijkse) gemiddelde stijghoogte die van belang is voor opbarsting 

van de bodem. Deze geringe jaarlijkse fluctuatie is ook goed te zien in langjarige 

stijghoogtemetingen zoals bijvoorbeeld in meetpunt 31CP0171 in de Polder Middelburg (zie 

Figuur 4.4). Daarnaast laten deze metingen ook een langjarige dalende trend zien die het 

gevolg is van de regionale bodemdaling in het omringende veenweidegebied en gerelateerde 

uitgevoerde peilverlagingen (als gevolg van het peilindexatiebeleid). De drijvende kracht voor 

opbarsting (grondwaterdruk) neemt dus af met de tijd als gevolg van de doorgevoerde 

peilindexatie in de omgeving van de MT-polder.  
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Figuur 4.3 Continue metingen van de stijghoogte en freatische grondwaterstand in de MT-polder gedurende de 

periode van 8 februari tot 26 maart 2018 (lokatiekaart met meetlokaties). In het bovenste meetdiagram is de 

bovenste lijn het meetpunt net buiten de MT-polder in het hoog gelegen veenweidegebied. Het middelste diagram is 

een detail van het bovenste diagram en laat de spreiding zien van de stijghoogtemetingen in de MT-polder. Het 

onderste diagram laat de variatie zien in de automatisch gemeten freatische grondwaterstanden in de MT-polder. 

Waardes op de horizontale as zijn de dagen in februari-maart 2018.   
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Figuur 4.4. Dertig jaar lange metingen van de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket voor meetpunt 

31CP0171 in de Polder Middelburg, iets te noorden van Reeuwijk-Dorp. Gedurende de meetperiode is de 

stijghoogte afgenomen als gevolg van peilindexatiebeleid in de MT-polder en de omgeving. 

 

De stijghoogtemetingen zijn tevens in west-oost profiel door de MT-polder geplot samen met 

het maaiveld (Figuur 4.5). Wat direct duidelijk zichtbaar is, is de steile stijghoogtegradiënt aan 

de rand van de polder op de overgang van het hoger gelegen veenweidegebied (~-2.0 m 

NAP) naar de diepe polder (-4.8 tot -5.4 m NAP). In het oostelijke deel is de stijghoogte in het 

veenweidegebied op circa 20 m van de rand van de MT-polder ongeveer -4.97 m NAP en op 

75 m afstand binnen de MT-polder is de stijghoogte al 30 cm lager (-5.27 m NAP). De 

freatische grondwaterstand in het hoger gelegen veenweidegebied ligt ruim 2.5 m hoger dan 

de stijghoogte waardoor infiltratie naar het eerste watervoerende pakket plaatsvindt. In de 

MT-polder ligt de stijghoogte altijd hoger dan de freatische grondwaterstand en voor grote 

delen zelfs boven het maaiveld (artesisch). Een hogere stijghoogte dan het freatisch niveau 

geeft een kwelsituatie aan en deze kwel treedt dan ook in de gehele polder op. In de 

zuidelijke punt en noordelijke punt van de Polder Middelburg is de stijghoogte (-4.8 tot -5.1 m 

NAP) hoger dan in de rest van MT-polder, vermoedelijk omdat de MT-polder hier smal is en 

aan drie zijden is ingebed tussen hoger gelegen veenweidegebieden. De laagste stijghoogte 

(-5.4 m NAP) is gemeten in een meetpunt geplaatst in een breed zandlichaam (oude 

stroomrug van de Rijn) ten noorden van Reeuwijk-Dorp. Dit is conform de verwachting: 

zandlichamen in de deklaag verlagen namelijk de weerstand voor grondwaterstroming 

waardoor er meer kwel optreedt met als gevolg lokaal een verlaging van de stijghoogte. Ook 

de aanwezigheid van wellen verlagen de stijghoogte lokaal. Dit is een belangrijke reden 

waarom er een grote stijghoogtegradiënt bestaat aan de rand van de polder waar de meeste 

wellen voorkomen. 
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Figuur 4.5. Een west-oost profiel door de MT-polder met daarin het maaiveld en de gemeten stijghoogte. In het 

linker figuur is met een pijl de locatie van het profiel aangegeven. In het rechter figuur is de relatie tussen het 

maaiveld en de stijghoogte weergegeven, waarin te zien is dat in grote delen van de MT-polder de stijghoogte 

boven maaiveld staat.  

 

Figuur 4.6 toont het zoutgehalte (EC in µS/cm) van het grondwater onder de deklaag 

(gemeten in de grondwaterwaarnemingsbuizen) en van het slootwater (en water uit de 

wellen) gemeten tijdens het veldwerk. Het diepere grondwater is zoet (< 1500 µS/cm) aan de 

randen van de polder en meer de polder in worden hogere zoutgehaltes aangetroffen (4500-

8000 µS/cm). Het zoete grondwater aan de rand van de polder is het geïnfiltreerde water uit 

het nabij gelegen hoger veenweidegebied. Het zoute grondwater verder van de rand van de 

polder is oud zeewater dat ongeveer 6000 jaar geleden is geïnfiltreerd toen zeewater dit 

gebied overstroomde. Dit oude, zoute grondwater stroomt nu richting het oppervlak van de 

MT-polder en kwelt op in de sloten. Het slootwater vertoont een meer grillig patroon in 

zoutgehaltes want hier vindt menging plaats van het zoute kwelwater met zoet regenwater. 

De veldmetingen zijn verricht in een periode die werd vooraf gegaan door veel neerslag 

waardoor verdunning is opgetreden. Welwater is vaak nog zouter dan het grondwater direct 

onder de deklaag. Dit komt omdat wellen door de zeer lokale geconcentreerde vorm van 

kwel, dieper en daardoor zouter grondwater aantrekken en afvoeren. Dit proces wordt 

zoutwater-opkegeling genoemd. Wellen vormen daarmee een dominante bijdrage aan de 

verzilting van het oppervlaktewater. 
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Figuur 4.6 Het zoutgehalte (EC in µS/cm) van het grondwater in het eerste watervoerende pakket direct onder de 

deklaag gemeten in de grondwaterwaarnemingsbuizen (links) en de EC van het slootwater en water uit de wellen 

(rechts).  

4.3 Geologische kartering en geologisch model 

Een groot aantal boringen dat uitgevoerd is in de MT-polder is gebruikt om, samen met 

bestaande boringen, twee geologische profielen te maken (Figuur 4.7). Deze profielen zijn 

later gebruikt als kapstokken voor het geologisch model (zie Paragraaf 3.3), maar geven ook 

een goed beeld van de algemene samenstelling van de (ondiepe) ondergrond in de MT-

polder. De ondergrond in zowel de Polder Middelburg als in de Tempelpolder bestaat uit 

pakketten veen (bruin in de profielen) en klei (groen in de profielen) bovenop een dieper 

gelegen zandpakket (donkergeel). Dit laatste pakket zijn hoofdzakelijk Pleistocene zanden 

die het watervoerende pakket vormen in de MT-polder. Opvallend is dat losse 

zandafzettingen lijken te ontbreken binnen de veen- en kleilagen. Dit betekent dat deklaag vrij 

uniform van dikte is en er weinig plekken zijn waar de stijghoogte hoger aangrijpt (short-cuts). 

Wel zijn her en der wat zavelafzettingen (zand, klei, silt mengsel)  aangetroffen. In het noord-

zuid profiel is een stroomrug van de Rijn ter herkennen, als een plek waar het zand dichter bij 

het maaiveld ligt. Deze oost-west lopende stroomrug van ca 800 meter breed bestaat 

hoofdzakelijk uit zand en dit zand staat in verbinding met het onderliggende Pleistocene zand 

(de stroomrug is ‘gefundeerd’). Dit heeft stijghoogteverlagende gevolgen (zie Paragraaf 4.2). 

Deze stroomrug is ongeveer 6000 jaar geleden door de Rijn afgezet in dit gebied en maakt 

deel uit van het Waddinxveen stroomgordelsysteem (Berendsen & Stouthamer, 2001). Dit is 

de oudste en enige stroomrug van de Holocene Rijn die aanwezig is in het gebied en vormt 

een vroege fase van de verdrinking van dit landschap. Hoger in het profiel (dichter bij het 

maaiveld) zijn kleinschaligere geulsystemen weergegeven met de kleur zwart. Deze 

geulsystemen zijn veel smaller (ca 50 meter breed), ondieper (ca 1-2 meter diep) en jonger 

(ca 5000 jaar oud) dan de hierboven genoemde Rijnstroomrug. De opvulling bestaat 

hoofdzakelijk uit klei en zand, soms met wat humeus materiaal. Deze geulen zijn vaak ook 
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goed te herkennen aan het maaiveld en in het hoogtebestand. Op basis van de ouderdom en 

de afzettingen zijn dit waarschijnlijk kreken die gevormd zijn toen dit gebied verder verdronk 

en de achterkant van een getijdenbekken vormde (vergelijkbaar met de slikkige 

landschappen in de huidige wadden). De breed verspreide kleipakketten in de ondergrond 

zijn in dit zelfde milieu afgezet.  

 

Als er naar het veen gekeken wordt valt op dat er dikke pakketten veen aanwezig zijn. Veelal 

is dit riet- en zeggeveen op enige diepte, vaak matig kleiig en meer bosveen (met hout) wat 

ondieper. Kenmerkend zijn ook de vele gyttja (organisch slib) en detritus (verspoeld 

organisch materiaal) afzettingen. Deze afzettingen lijken op veen, maar zijn anders gevormd 

(niet gegroeid, maar afgezet), en zijn net als veen erg licht (zie Tabel 3.1). Het veen komt 

over de hele polder voor en in een groot deel ook aan het oppervlak. Dat laatste is 

opmerkelijk: ondanks de uitgebreide winning van veen zijn er toch restanten overgebleven. 

Mogelijk was dit veen van te lage kwaliteit voor het maken van turf, en/of de winbaarheid was 

economisch niet rendabel. Dergelijke resten van veen in droogmakerijen worden restvenen 

genoemd. Het meeste veen komt aan het maaiveld voor in het noorden van de Polder 

Middelburg en in de Tempelpolder. In de Tempelpolder is het totale aandeel aan veen in de 

slappe lagen het grootst. Buiten de polder, waar niet is verveend, is het veen ca 3 meter 

dikker. Op sommige plekken zijn ophooglagen aanwezig, met name om de draagkracht van 

de grond te verbeteren, dit is met name rondom erven en de verwachting is dat dit ook 

voorkomt in het bebouwd gebied. 
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Figuur 4.7 Profielen dwars door de MT-polder (zie middelste figuur voor de locatie). Het bovenste profiel loopt van 

west (links) naar oost (rechts) dwars door de Polder Middelburg en de Tempelpolder en is ca 2,60 km lang. Het 

onderste profiel loopt van noord (links) naar zuid (rechts) dwars door de Polder Middelburg en is ca 4,65 km lang. 

De kleuren geven de samenstelling weer van de verschillende pakketten in de ondergrond (lithologie, zie legenda). 

De verticale streepjes geven de locaties van de boringen weer. Aan de randen van de profielen is het hooggelegen 

veenweidegebied te zien.  
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Op basis van de profielen is het ondergrondmodel van de MT-polder gemaakt. Het resultaat 

is een relatief fijn (25*25*0.25 meter gridcellen) model, dat specifiek is gemaakt voor deze 

polder. In Figuur 4.8 wordt dit ondergrondmodel vergeleken met het landelijke GeoTOP 

model (Stafleu et al., 2013; Stafleu, 2016) dat de basis vormt voor veel karteringen en een 

gridcelgrootte van 100*100*0.5 meter kent. Bij deze vergelijking moet rekening worden 

gehouden dat het GeoTOP model nooit bedoeld is geweest voor de schaal waarop in dit 

onderzoek is gewerkt. We maken deze vergelijking toch, omdat het goed laat zien wat de 

meerwaarde is van aanvullende lokale data. 

 

Bij de vergelijking (Figuur 4.8) valt op dat GeoTOP toch aardig de hoofdelementen weet te 

vangen in het model. Zo is de stroomrug van de Rijn te herkennen in GeoTOP. Aan de 

andere kant biedt het nieuwe ondergrondmodel een nauwkeuriger beeld. Zo is de dikte van 

de deklaag (slappe lagen) groter dan in het GeoTOP model, en zijn er meer en dikkere 

veenlagen te herkennen. In de zuidelijke Tempelpolder was een groot deel van het 

veenpakket in GeoTOP niet gekarteerd en een ander deel was gerekend tot een stroomrug. 

Al deze verschillen hebben een directe invloed op de bodemdalingsberekeningen, de 

hydrologische berekeningen, de berekening van het gewicht van de deklaag en hebben 

daarmee op verschillende manieren een directe invloed op de opbarstindex berekeningen. In 

Hoofdstuk 5 wordt op deze invloed verder ingegaan.  

 

Figuur 4.9 laat het uiteindelijke 3D ondergrondmodel zien van de MT-polder, waarbij elk 

blokje (voxel) 25 meter breed is, 25 meter lang en 0,25 meter dik is. De kleuren geven de 

samenstelling van de ondergrond weer. In dit model is goed te zien dat er een complexe 

afwisseling is van klei-, kleiig veen- en veenlagen in de MT-polder en dat in grote gebieden 

veen en venige klei voorkomt aan het maaiveld. De gehele dikte van de deklaag is slechts 2-

6 meter in de polder, wat een van de hoofdoorzaken is van het hoge opbarstrisico.  
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Figuur 4.8. Boven: de ondergrond op het Noord-Zuid profiel volgens GeoTOP. Onder: de ondergrond volgens het 

nieuwe ondergrondmodel. Het grotere detail dat geboden wordt met nieuwe ondergrondmodel is goed  zichtbaar. 

Let op dat de legenda verschilt met Figuur 4.7 
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Figuur 4.9 Het uiteindelijke 3D ondergrondmodel van de MT-polder. De polder bestaat uit klei en veenlagen op het 

onderliggende zand. Opmerkelijk is het wijdverbreide voorkomen van veen aan het oppervlak van de polder. Zie 

Figuur 4.8 voor de legenda. 

4.4 Bodemdaling en drooglegging/ontwateringsdiepte 

In Figuur 4.10 laat de berekende bodemdaling in de MT-polder zien onder de twee 

peilbeheerscenario’s: peilfixatie en peilindexatie. De kaarten tonen dat meer bodemdaling 

wordt verwacht in de Tempelpolder dan in de Polder Middelburg (grotendeels vanwege het 

grotere aandeel aan veen in de eerstgenoemde, zie ook Figuur 4.9). De grote hoeveelheden 

voorspelde bodemdaling aan de randen van de polders (in de kades, maar bijvoorbeeld ook 

in de begraafplaats) is een modelartefact. Het model veronderstelt daar een lage GLG (want 

maaiveld is relatief hoog) en het voorkomen van veel veen. Deze gebieden worden in de rest 

van dit rapport buiten beschouwing gelaten.  
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Tabel 4.1 mediane bodemdaling, peilaanpassingen en mediane ontwateringsdiepte voor bij een peilfixatie en 

peilindexatie beleid in de MT-polder voor verschillende tijdstippen in de toekomst. Deze waarden gelden alleen voor 

de gebieden waar bodemdaling optreedt en de waardes zijn afgerond op hele millimeters.  
Mediaan 

Bodemdaling (mm) 
Peilaanpassing  

(mm) 
Mediaan 

Ontwateringsdiepte 

(mm) 

Tijdstip 

(jaar) 
Indexatie Fixatie Indexatie Fixatie Indexatie Fixatie 

0 0.0 0.0 50.0 0.0 590.0 540.0 

10 21.0 17.0 69.0 0.0 580.0 520.0 

25 51.0 41.0 98.4 0.0 570.0 490.0 

50 91.0 67.0 136.5 0.0 570.0 470.0 

100 153.0 104.0 197.0 0.0 560.0 420.0 

 

Een belangrijke observatie is dat bodemdaling doorgaat in de MT-polder, er is geen reden om 

aan te nemen dat het vanzelf stopt. De hoeveelheid veen in de onverzadigde zone, waar 

veenafbraak kan plaatsvinden, zorgt nog decennia tot eeuwen voor bodemdaling. In het geval 

peilfixatie wordt toegepast in de MT-polder, dan is de mediane bodemdaling in de komende 

50 jaar ~6.7 cm door de veenoxidatie (Tabel 4.1). De gemiddelde snelheid van deze 

bodemdaling is 1,3 mm per jaar. In het geval het peil wordt geïndexeerd in de MT-polder, dan 

is de mediane bodemdaling door veenoxidatie ongeveer 9.1 cm dat overeenkomt met 1,8 mm 

per jaar. Het voeren van een peilfixatiebeleid kan dus de bodemdaling door veenoxidatie 

verminderen. Op langere termijn, kan bij peilfixatie de bodemdalingssnelheid nog lager 

worden. 

 

De voorspelde bodemdalingssnelheden in de MT-polder zijn laag in vergelijking met het 

gemiddelde van het westelijk veenweidegebied, waar een snelheid van 8 mm per jaar wordt 

verondersteld (onder andere Van den Born et al., 2016). In de toelichting op het peilbesluit 

2008 gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland uit van een gemiddelde bodemdaling van 5 

mm/jaar. Dit is substantieel hoger dan de berekende bodemdaling, hoewel de toegepaste 

methode met grote onzekerheden is omgeven. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende 

meetmethoden voor de maaiveldhoogte op verschillende momenten in de tijd, waaruit 

wisselende snelheden worden afgeleid. De eerder uitgevoerde bodemdalingsberekeningen 

door Van Bokhoven (2015) met in de basis dezelfde algoritmes voorspellen een bodemdaling 

met gemiddelde snelheden tot meer dan 8 mm per jaar de komende decennia (afhankelijk 

van het waterbeheerscenario). Hierbij moet worden aangetekend dat de invoerdata die 

verzameld en gebruikt is voor dit rapport destijds niet beschikbaar. 

 

Het bovenstaande laat zien dat het ontbreekt aan bodemdalingsmetingen om de modellen 

mee te valideren, waardoor de onzekerheid rondom de uitkomst groter dan gewenst is. Dit is 

overigens niet uniek voor de MT-polder: in heel Nederland wordt nauwelijks aan bodemdaling 

gemeten, ook niet in het veenweidegebied. Om onafhankelijk vast te stellen hoeveel de 

bodem daalt in de MT-polder, dan is het essentieel om bodemdalingsmetingen te laten 

uitvoeren in de MT-polder. 

 

De suggestie van de voorgelegde modeluitkomsten dat bodemdalingssnelheden in de MT-

polder, lager liggen dan elders in het veenweidegebied past wel bij de verwachting. Deze 

lage snelheden zijn te verklaren door: i) een relatief beperkte 

drooglegging/ontwateringsdiepte, ii) een hoge GLG door de kwelomstandigheden in de MT-

polder en iii) een redelijk groot aandeel aan kleibijmenging in het veen, waardoor de 

oxidatiesnelheid lager wordt verondersteld. Ook betreft het hier alleen de bodemdaling door 
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veenoxidatie (en impliciet krimp, zie Hoofdstuk 3). Andere factoren die tot bodemdaling 

kunnen leiden, zoals compactie of meer permanente krimp zijn niet meegenomen en zullen 

wel bijdragen aan de totale bodemdalingssnelheden.  

 
Figuur 4.10 Het gebiedsdekkende beeld van de bodemdaling in de MT-polder na 100 jaar bij peilfixatie (linkerfiguur) 

en peilindexatie (rechterfiguur). De fors dalende randen van de polder (de kades) zijn modelartefacten. Gele 

kleuren geeft een bodemdaling van 10-40 cm weer, oranje kleuren van 40-50 cm en rode kleuren van meer dan 50 

cm.  

 

Doorgaande bodemdaling zorgt voor een verandering in de drooglegging en 

ontwateringsdiepte. Onder drooglegging wordt verstaan het verschil tussen het 

oppervlaktewaterpeil en het maaiveld. Met ontwateringsdiepte wordt in dit onderzoek bedoeld 

de diepte van de grondwaterstand ten opzichte van maaiveld (in meters). Beide zijn aan 

elkaar gekoppeld, maar in de praktijk niet 1-op-1. In de modelstudie is deze koppeling wel 1-

op-1 verondersteld (zie ook Paragraaf 3.3.4). In het geval van een peilindexatiebeleid wordt 

de drooglegging/ontwateringsdiepte gehandhaafd, in het geval van een peilfixatiebeleid wordt 

het absolute peil gehandhaafd en neemt de drooglegging/ontwateringsdiepte als gevolg van 

de bodemdaling af.  

 

De huidige mediane drooglegging/ontwateringsdiepte in de MT-polder (linkerfiguur in Figuur 

4.11) is ~54 cm (Tabel 4.1), waarbij het zuiden en westen van de Polder Middelburg een iets 

grotere ontwateringsdiepte hebben (60 cm of meer) en het midden van de Polder Middelburg 

en het westen van de Tempelpolder een kleinere ontwateringsdiepte hebben (20-30 cm). In 

het geval een peilindexatiebeleid wordt gevolgd dan blijft de drooglegging/ontwateringsdiepte 

min of meer gelijk de komende 50 jaar (Tabel 4.1 en linkerfiguur in Figuur 4.11). Immers, het 

peil wordt aangepast aan de opgetreden mediane bodemdaling (zie Hoofdstuk 3). Let op dat 

in dit scenario direct wordt gestart met een peilverlaging van 5 cm om de bodemdaling uit het 

recente verleden te compenseren. 
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Bij peilfixatie vermindert de ontwateringsdiepte in de komende 50 jaar tot ~47 cm, waarbij er 

meer gebieden zijn met een ontwateringsdiepte van 20 cm of minder (Figuur 4.11). 

Opmerkelijk is dat veel van de gebieden die nu een grote drooglegging/ontwateringsdiepte 

hebben, dat in de toekomst ook houden, zelfs met peilfixatie, omdat de bodemdaling daar erg 

laag is. Dit zijn de gebieden met dikkere kleilagen aan het maaiveld. 
 

 
 

Figuur 4.11 De huidige drooglegging/ontwateringsdiepte (linkerfiguur) en toekomstige 

drooglegging/ontwateringsdiepte (rechterfiguur) na 50 jaar bij het voeren van een peilfixatiebeleid. Donkergroene 

kleuren geven een ontwateringsdiepte van 20-30 cm weer, groene kleuren een ontwateringsdiepte van 30-50 cm, 

lichtgroen en geel geven een ontwateringsdiepte van meer dan 50 cm weer.  
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4.5 Gebiedsdekkend stijghoogtebeeld 

Uit de combinatie van het analytische model, het ondergrondmodel, en de 

grondwatermetingen zijn een aantal opvallende geohydrologische kenmerken van de MT-

polder af te leiden. Ten oosten van de polder is de stijghoogte in het eerste watervoerende 

pakket beduidend hoger dan in de polder zelf (Figuur 4.12). Dit wordt veroorzaakt door de 

veel hogere peilen van het bovenland aldaar (-2.20 m NAP versus -5.85 m NAP binnen de 

polder). Ten westen van de polder is de stijghoogte met -5.10 m veel lager ondanks dat het 

slootpeil hier ook circa -2.20 m NAP bedraagt. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid 

van de grote Zuidplaspolder (inclusief Polder de Noordplas), waar peilvakken met een peil 

lager dan -6.0 m NAP voorkomen. De deklaagweerstand hier dient dus aanzienlijk (> 1000 d) 

te zijn, om dergelijk stijghoogteverschil tussen freatisch en eerste watervoerende pakket 

mogelijk te maken. 

 

De grootste stijghoogtegradiënten komen voor in het noorden van de Polder Middelburg, en 

rondom de Tempelpolder (Figuur 4.12). Deze grote gradiënten worden veroorzaakt door de 

afwezigheid van een deklaagweerstand, hoofdzakelijk omdat de kwelsloten langs de randen 

van de polder in sterke mate zijn opgebarsten. Dergelijke grote gradiënten zijn afwezig in het 

westen en, in mindere zin, in het zuiden van de Polder Middelburg omdat de stijghoogte 

“afgeschermd” wordt: in het oosten door de Tempelpolder, en in het zuiden en westen door 

de Zuidplaspolder (en Polder de Noordplas). 

 

De zandige afzettingen in de fluviatiele stroomrug in de ondergrond van de Polder Middelburg 

(net ten noorden van Reeuwijk-Dorp) zorgt voor een lokale verlaging van circa 0.10 m in de 

stijghoogte. De stroomrug heeft zich ingesneden in de onderliggende zandige afzettingen, 

waardoor de deklaag terplekke veel dunner is (plaatselijk slechts 2 meter dik). 
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Figuur 4.12 Het gebiedsdekkende beeld van de stijghoogte op basis van lokale gegevens (analytische elementen 

model en correctie voor de 15 exta stijghoogtemetingen, zie Bijlage F). Donkerpaarse kleuren geven een 

stijghoogte lager dan -5.5 meter NAP weer, paarse kleuren een stijghoogte tussen -5.5 en -5.25 meter NAP, en licht 

paarse kleuren een stijghoogte tussen de -5,25 en -5,0 meter NAP. De groene kleuren geven een stijghoogte hoger 

dan -5.0 meter NAP weer.  

4.6 Opbarstrisico 

In deze paragraaf wordt het opbarstrisico in de MT-polder besproken. Hierbij gaat het om het 

huidige opbarstrisico (op basis van kaartenset 2) en het toekomstig opbarstrisico bij 

verschillende peilbeheerscenario’s. Op basis van de lokale informatie die is opgehaald in de 

polder, onder andere bij bezoeken aan grondeigenaren is ook een idee gevormd van het 

verloop van het ontstaan van wellen in de historie van de polder. Met dit laatste begint deze 

paragraaf.  

 

Historische opbarsting 

Het vermoeden bestaat dat het gros van de huidige wellen in de MT-polder zijn ontstaan 

direct na droogmalen van de polders in 1849 en 1899. De volgende beschrijving is een 

hypothetische uiteenzetting over de historische ontwikkeling van het opbarstrisico en 

ontstaan van wellen in de tijd, niet gestoeld op feitelijke beschrijvingen over het ontstaan van 

wellen uit die periode (die zijn niet beschikbaar) maar op basis van onze kennis van het 

bodem- en watersysteem, kwelprocessen en opbarsting. Ter plaatse van de huidige MT-

polder is door ontvening in de 19e eeuw (en daarvoor) een meer ontstaan. Ten behoeve van 

de turfwinning is een circa 3 tot 5 meter dik veenpakket weg gegraven. De ontvening vond 

plaats in een meer (natte vervening). Tijdens de ontvening is het gewicht van de deklaag 

(inclusief meerwater) slechts beperkt gereduceerd. Veen werd weliswaar weggenomen, maar 

dit werd vervangen door meerwater met slechts een iets lager soortelijk gewicht. De 

stijghoogte (en de waterdruk) onder de deklaag bleef vrijwel onveranderd tijdens de 
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vervening. Opbarsting was nog niet aan de orde. Met het droogmalen van de polder, 

veranderde deze situatie compleet in relatief korte tijd. Tijdens het pompen daalde het 

meerpeil en daarmee het gewicht van ‘de deklaag’.  De stijghoogte onder de deklaag daalde 

mee, maar die daling was, zeker richting de randen van het meer, minder snel dan de daling 

van het meerpeil. Daardoor nam de kwel en ook de kweldruk toe. Zodra het totale gewicht 

lager werd dan de waterdruk onder de deklaag begonnen de eerste wellen te ontstaan. 

Hiermee nam de kwel in de polder toe waardoor er meer water uit de polder moest worden 

gemalen maar waardoor ook de stijghoogte werd verlaagd. Mogelijk ontstonden de eerste 

wellen al voordat de polder was drooggevallen, en dan met name aan de randen van het 

meer. Indien dat het geval was verliep het droogmalen van de polder hierdoor vermoedelijk 

steeds trager en nam het aantal wellen tijdens de verdere verlaging van het meerpeil verder 

toe. Deze laatste fase bevond de deklaag zich in een ‘kritische toestand’ (opbarstindex = 1) 

waarbij nieuwe wellen min of meer ‘de stoom afblazen’ en ervoor zorgen dat opbarstindex 

niet verder afneemt doordat de toenemende kwel de ervoor zorgt dat de stijghoogte de 

afname van het totale gewicht kan bijbenen. Vermoedelijk zijn veel van deze oude wellen 

(palaeo-wellen) nog steeds actief. Immers, als een wel is ontstaan in een scheur, blijft deze 

open verbinding met het onderliggende watervoerend pakket in stand door de snelle stroming 

van water door de wel. Tijdelijk kunnen wellen geblokkeerd raken maar het blijft een zwakke 

plek die naar verloop van tijd weer open kan gaan. Uit informatie van de bewoners van de 

MT-polder blijkt ook dat de meeste wellen die ze kennen, er in hun herinnering altijd al zijn 

geweest. Slechts een enkele wel is recentelijk ontstaan. Dit ondersteunt de gedachte dat de 

meeste wellen zijn ontstaan bij het droogmaken van de polder. 

 

De inmiddels ontstane stabiele situatie tussen waterdruk en gewicht van de deklaag duurt 

voort totdat er weer veranderingen optreden in de polder, of zijn omgeving. Veranderingen 

kunnen bijvoorbeeld zijn: het graven of verbreden van sloten (gewicht neemt af), 

peilverlagingen in de MT-polder (stijghoogte en/of grondgewicht neemt af), bodemdaling door 

veenoxidatie (grondgewicht neemt af), graafwerkzaamheden voor gebouwen (gewicht neemt 

af), het stoppen van bronnen of bemalingen in de omgeving (stijghoogte neemt toe). 

Afhankelijk van deze veranderingen zijn naar loop van tijd steeds meer wellen ontstaan.  

 

Effect van de Surfplas 

Een moment in het verleden waarin zichtbaar nieuwe wellen zijn ontstaan, kunnen enkele 

bewoners van de MT-polder zich nog herinneren, zo bleek uit de bewonersbijeenkomst op 24 

oktober 2017. Zij koppelden het ontstaan van nieuwe wellen aan het ontstaan van de 

Surfplas nabij Reeuwijk. De Surfplas is ontstaan door het laten vollopen van de oude 

droogmakerij Broekvelden-Vettenbroek en is verder uitgediept voor zandwinning voor de A12. 

Hoewel deze zandwinning de bodemweerstand sterk verlaagde is het vooral de peilverhoging 

in de Surfplas die een effect heeft gehad op het regionale stijghoogtebeeld. Om dit effect voor 

de MT-polder beter in beeld te brengen is een analyse losgelaten op de beschikbare 

historische stijghoogtemetingen (Figuur 4.13). Het laten vollopen van de Surfplas, de 

peilverhoging, gebeurde in 2 fasen: (1) eerste stijging die startte tussen 16 en 28 april 1971, 

(2) een tweede stijging die startte tussen 1 februari en 14 februari 1972. Dit is goed te zien in 

de stijghoogte van meetpunt B31D0060 dat op 150 meter afstand van de Surfplas ligt. De 

totale stijging van de stijghoogte in dit meetpunt als gevolg van de peilverhoging in de 

Surfplas, was 1.75 meter.  
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Figuur 4.13 Linkerfiguur: de stijghoogte gemeten in meetpunt B31D0060, op 150 m van de Surfplas, 1700 m ten 

zuidoosten van de Tempelpolder. Rechterfiguur: detail van de peilverhogingin de meetpunt laat de 2 fasen zijn: de  

start van de 1e stijging op 20 april 1971, de  2e stijging start op 1 februari 1972.  

 

Voor alle beschikbare meetpunten in en in de omgeving van de MT-polder is het effect van de 

peilverhoging in de Surfplas uit de metingen geëxtraheerd. De belangrijkste bevindingen 

staan hieronder samengevat.  

 

• De grootste gemeten stijging van de stijghoogte is 175 cm (1e fase 120 cm, 2e fase 55 

cm) in meetpunt B31D0060 op 150 m van Surfplas, 1700m ten zuidoosten van de 

Tempelpolder (Figuur 4.13). 

• Tussen Tempelpolder en Surfplas is de gemeten totale stijging van de stijghoogte 35 

cm (1e fase 25 cm, 2e fase 10 cm) in meetpunt B31C0169, 500 m van de 

Tempelpolder, 1600 m van de Surfplas. 

• In de Tempelpolder (meetpunt B31C0170) lijkt de totale stijging van stijghoogte 14 cm 

(1e fase 8 cm, 2e fase 6 cm) en er lijkt een vertraging in het effect te zitten. Dit 

meetpunt ligt 2500 m van Surfplas, 590 m van de rand van de polder en 1115 m van 

meetpunt B31C0169 (bovengenoemde 35 cm effect) 

• Op de rand van Tempelpolder wordt een stijging van 25 cm geschat op basis van een 

lineair verloop van de stijghoogtetoename tussen meetpunten B31C0169 en 

B31C0170. 

• Een stijging van 25 cm in stijghoogte is significant en zal zeker extra wellen tot gevolg 

hebben gehad aan de randen van Tempelpolder. Ook het uiterste zuiden van de 

Polder Middelburg heeft waarschijnlijk met een aantal centimeter 

stijghoogteverhoging te maken gekregen, die ook tot het ontstaan van wellen kan 

hebben geleid.  
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Figuur 4.14 De opbarstrisicokaart van de MT-polder voor T=0 (huidige situatie) op basis van lokale informatie, 

additionele geologische boringen, grondgewichtmetingen, en 15 stijghoogtemetingen. Met de symbolen is het 

voorkomen van wellen zoals weergegeven, zie ook Paragraaf 4.1.Rode kleuren geven een zeer hoog opbarstrisico 

weer, oranje kleuren een hoog opbarstrisico, licht groene kleuren een beperkt opbarstrisico, groene kleuren een 

laag opbarstrisico en donkergroene kleuren een zeer laag opbarstrisico.  

 

Het huidige opbarstrisico in de MT-polder 

In het algemeen kan gesteld worden dat het maaiveldopbarstrisico in de Polder Middelburg 

lager is dan in de Tempelpolder. Daarnaast zijn de randen van de polder over het algemeen 

door de hogere stijghoogte gevoeliger voor opbarsting dan het midden van de polder. De 

locaties met het laagste maaiveldopbarstrisico zijn de gebieden waar de Polder Middelburg 

en Tempelpolder aan elkaar vast zitten, boven de zandige stroomrug ten noorden van 

Reeuwijk-Dorp (waarschijnlijk door lage stijghoogte aldaar) en het zuidwesten van de Polder 

Middelburg. Op de kaart (Figuur 4.14) is ook een gebied in de Tempelpolder met een laag 

opbarstrisico te zien ten noorden van de begraafplaats. Dit is waarschijnlijk een 

modelartefact, aangezien in dit gebied maar 1 boring beschikbaar is, die opmerkelijk kleiig is 

beschreven (waardoor het grondgewicht ter plekke hoog is). Hier zou het de moeite lonen om 

aanvullende boringen uit te voeren en eventueel het geologisch model aan te passen. 

Plekken die een hoger dan gemiddeld opbarstrisico kennen in de MT-polder zijn het 

zuidwesten en zuidoosten van de Tempelpolder, een groot stuk in het noorden van de Polder 

Middelburg en een groot stuk ten zuiden van Reeuwijk-Dorp in de Polder Middelburg. 

 

In Figuur 4.14 is het huidig opbarstrisico geprojecteerd op de gekarteerde wellen 

(puntsymbolen, zoals ook weergegeven in Figuur 4.1), waarbij het (aan het begin van dit 

onderzoek) de verwachting was dat het grootste aantal wellen zou voorkomen op plekken die 

een hoog opbarstrisico kennen. Dit is een misvatting gebleken. Ten eerste was het ondoenlijk 

om alle wellen uit te karteren en is het wellenbeeld sterk gekleurd door locaties die bezocht 

zijn tijdens de veldbezoeken (Paragraaf 4.1). Ten tweede zijn een groot deel van de wellen 

ontstaan in het verleden zoals hierboven uiteen is gezet. Beter zou zijn om een vergelijking te 
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maken tussen de huidige wellocaties en het maximale opbarstrisico dat er in het verleden is 

opgetreden. Voor dit maximale opbarstrisico ontbreken echter de gegevens. Ten derde is het 

zo dat wellen een zelf-dempend effect veroorzaken: door het ontstaan van wellen wordt de 

stijghoogte (lokaal) iets verlaagd, waardoor het opbarstrisico afneemt. Op deze manier 

kunnen situaties waarin het opbarstrisico zeer hoog is (opbarstindex < 1.0) niet lang bestaan 

en zouden dus ook niet op de kaart moeten voorkomen. Op de kaart is ook te zien dat er niet 

veel van deze gebieden voorkomen. Gebieden waar wel een zeer hoog opbarstrisico voor 

wordt berekend is waarschijnlijk terug te leiden op onzekerheden in het gemodelleerde 

stijghoogteveld. Mogelijk is op deze plekken de invloed van de bestaande wellen niet 

voldoende meegenomen in de stijghoogte. 

 

Veel van de gekarteerde wellen komen voor in de lichtgroen en oranje gekleurde zones met 

een hoog en beperkt opbarstrisico. Het feit dat er in de huidige kaart nauwelijks locaties zijn 

te vinden met een zeer hoog opbarstrisico (< 1.0) komt overeen met de werkelijkheid. 

Immers, er ontstaan momenteel nauwelijks nieuwe wellen (informatie van de bewoners). 

Tijdens de veldbezoeken werden enkele sloten gevonden die continu onderhevig zijn aan 

opbarsting waardoor de sloten vollopen met omhoog gekomen materiaal uit de slootbodem. 

Dit is met name in de zuidrand en noordrand van de Tempelpolder waargenomen en op de 

opbarstrisicokaart zichtbaar als rode lijnen (opbarstindex in de sloten < 1.0).  

 

De huidige opbarstrisicokaart toont tevens aan dat de hele polder in een precair evenwicht 

verkeert, waarbij de betere stukken een laag opbarstrisico (index 1.2-1.5) hebben, maar grote 

delen een beperkt tot zeer hoog opbarstrisico kennen. In de laatstgenoemde gebieden 

kunnen kleine veranderingen al leiden tot opbarsting. Dit kan het schonen van sloten zijn, 

doorgaande veenoxidatie, of toename van de stijghoogte. Maar ook in de delen van de polder 

met een lager opbarstrisico kunnen relatief kleine veranderingen in het gewicht (door 

bijvoorbeeld vergravingen) snel tot opbarsting en daardoor tot nieuwe wellen leiden. Hier zou 

rekening mee moeten worden gehouden bij het beheer van het gebied.  

 

Toekomstig opbarstrisico uit kaartenset 2 

Figuur 4.15 toont de opbarstrisicokaarten voor de vier peilbeheerscenario’s (zie Hoofdstuk 2), 

voor het tijdstip 50 jaar na nu (T=50 jaar), die in deze paragraaf nader worden besproken. 

Deze peilbeheerscenario’s worden in de tekst aangeduid met een code, waarbij I voor 

peilIndexatie staat en F voor peilFixatie. De eerste letter staat voor het peilbeheer in de 

omgeving van de MT-polder, de tweede voor het peilbeheer in de MT-polder zelf. Het 

scenario waarbij in de omgeving van de MT-polder peilindexatie het beleid is, terwijl in de MT-

polder het peil is gefixeerd, krijgt zodoende de letter aanduiding ‘IF’.  

 

Twee van de vier scenario’s laten een lager opbarstrisico zien dan in de huidige situatie, 

terwijl in de twee andere scenario’s het algemeen opbarstrisico in de MT-polder hoger wordt. 

Het onderscheid ligt bij het peilbeheer in de omgeving, buiten de MT-polder. In Figuur 4.16 

worden verschilkaarten getoond waarin de verschillen tussen de peilbeheerscenario’s wordt 

gevisualiseerd.  

 

Peilindexatie in omgeving 

Bij een peilindexatiebeleid rondom de MT-polder (II, IF), gaat de bodemdaling daar door en 

neemt het opbarstrisico in de MT-polder significant af, ongeacht het waterbeheer in de MT-

polder zelf (Figuren 4.15 en 4.16, bovenste twee panelen). Deze afname is te zien in een 

groot deel van de MT-polder (Figuur 4.16). Dit wordt veroorzaakt door een 

stijghoogteverlaging in de MT-polder als gevolg van de bodemdaling in de 

veenweidegebieden rondom de MT-polder en daarmee gepaard gaande freatische 

peilverlaging (indexatie). Als, binnen deze situatie, wordt gekozen voor peilfixatie in de MT-
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polder (scenario IF), dan is het opbarstrisico in de MT-polder na 50 jaar nog licht hoger dan 

als in de MT-polder peilindexatie wordt gehanteerd (scenario II). Er zijn in het IF scenario 

plekken in de MT-polder waar het opbarstrisico toeneemt (Figuur 4.16). De oorzaak hiervoor 

is dat ook bij peilfixatie in de MT-polder de bodem in het begin nog wel blijft dalen en de 

stijghoogte door peilfixatie in de polder hoger blijft dan bij peilindexatie in de polder. Op 

langere termijn (>100 jaar) zal deze strategie (IF) echter voor een lager opbarstrisico in de 

MT-polder zorgen dan in het geval van de peilindexatie in de MT-polder (II). 

 

Peilfixatie in omgeving 

De opbarstrisicosituatie wordt zichtbaar slechter wanneer in de veenweidegebieden rondom 

de MT-polder een peilfixatiebeleid wordt gevoerd (Figuren 4.15 & 4.16, onderste panelen), 

ook hier treedt deze verslechtering op ongeacht het peilbeheer in de MT-polder zelf 

(scenario’s FF, FI). Deze toename van het opbarstrisico vindt in bijna de hele polder plaats 

(Figuur 4.16, onderste panelen). Deze verslechtering wordt veroorzaakt doordat het vaste peil 

in de omgeving van de MT-polder zorgt voor een blijvend hoge stijghoogte, terwijl bij zowel 

peilfixatie als peilindexatie in de MT-polder de bodemdaling de komende decennia 

onverminderd doorgaat (ook daarbuiten overigens) waardoor het grondgewicht afneemt maar 

de grondwaterdruk hoog blijft. Wel is te zien dat het opbarstrisico met peilfixatie in de MT-

polder (scenario FF) minder toeneemt dan met peilindexatie in de MT-polder (scenario FI), 

omdat in dit scenario langzamerhand de bodemdaling afneemt (Figuur 4.15). In het FF 

scenario blijft het opbarstrisico in de sloten gelijk (Figuur 4.16). Maar als het (sloot)peil in de 

MT-polder geïndexeerd wordt (scenario FI), dan neemt het opbarstrisico ook in de sloten toe. 

 

Instantane gevolgen van een peilindexatie in de MT-polder 

Bij deze resultaten moet in gedachten worden gehouden dat in het peilindexatiescenario’s in 

de MT-polder (scenario’s II, FI) het peil modelmatig initieel met 5 cm verlaagd wordt, wat een 

instantane verhoging van het opbarstrisico in de MT-polder betekent. Het op dit moment 

verlagen van het (grond)waterpeil in de MT-polder heeft in de komende 10 jaar een negatieve 

uitwerking op het opbarstrisico in de MT-polder; dat neemt toe aan het maaiveld en in de 

sloten (Figuur 4.17). Overigens neemt voor het maaiveld ook het opbarstrisico toe zonder 

peilverlaging (voor de sloten geldt dit niet) door doorgaande veenoxidatie. Deze vergroting 

van het areaal met hoog opbarstrisico wordt na een aantal jaren weer ongedaan gemaakt 

indien in de omgeving een peilindexatiebeleid wordt gevoerd (scenario II). Maar indien in de 

omgeving een peilfixatiebeleid wordt gevoerd (scenario FI), dan vormt deze initiële 

verslechtering het begin van een verslechtering op lange termijn (Figuur 4.17). 

 

Grafische weergave van de gevolgen van de vier peilbeheerscenario’s 

Figuur 4.17 toont voor de komende 100 jaar de toekomstige ontwikkeling van de fractie aan 

areaal dat een hoog opbarstrisico (index < 1.1) kent voor het maaiveld (links) en de sloten 

(rechts) in de MT-polder. Figuur 4.18 laat zien welk maaiveldoppervlak in hectaren te maken 

heeft met een hoog opbarstrisico (index < 1.1) op dit moment (T=0) en over 50 jaar (T=50) bij 

verschillende peilbeheerscenario’s. 

 

Peilindexatie in de omgeving 

In beide figuren is opnieuw duidelijk te zien dat het peilbeheer buiten de MT-polder de 

grootste invloed heeft. Bij peilindexatie in de omgeving (scenario’s II, IF) neemt het gebied 

met een hoog maaiveldopbarstrisico (huidig is ~2%) in de eerste 10 jaar licht toe waarna 

deze daalt (groene (IF) en rode lijn (II) linkerfiguur). De initiële toename is het gevolg van een 

vrij sterke initiële peilverlaging van 5 cm die in dit scenario is doorgevoerd (zie hierboven). 

Waar de twee lijnen eerst nog uit elkaar lopen, komen ze na ongeveer 100 jaar bij elkaar, 

waarmee het omslagpunt tussen het IF en II scenario op ongeveer 100 jaar van nu ligt 

(Figuur 4.17). Op de nog langere termijn (>100 jaar) is daarmee – vanuit het oogpunt van een 
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zo laag mogelijk opbarstrisico – de combinatie peilindexatie in de omgeving en peilfixatie in 

de MT-polder het meest gunstige scenario (IF scenario). In het IF scenario zijn er na 100 jaar 

nog nauwelijks locaties in de MT-polder waar het opbarstrisico hoog is. In het geval in de MT-

polder peilindexatie (scenario II) wordt toegepast wordt dit moment enkele decennia eerder al 

bereikt (doordat de stijghoogte eerder afneemt). In oppervlakte (Figuur 4.18) is er een afname 

van de huidige 11 hectaren met een hoog opbarstrisico naar 4 hectaren (scenario IF) of 0,4 

hectaren (scenario II).  

 

Voor de sloten (rechterfiguur in Figuur 4.17) geldt min of meer hetzelfde. Het opbarstrisico 

neemt af in de tijd bij peilindexatie in de omgeving. Als in de MT-polder een peilfixatiebeleid 

wordt gevolgd (scenario IF, groene lijn) neemt het opbarstrisico in watergangen direct af en 

na 100 jaar heeft minder dan 20% van het sloot areaal nog een hoog opbarstrisico, waar dat 

nu ~65% is. In het geval van een peilindexatiebeleid in de MT-polder (scenario II, rode lijn) 

neemt het opbarstrisico eerst nog toe na de initiële grote peilverlaging, maar daarna ook snel 

af. Uiteindelijk kent na 100 jaar ook in dit scenario minder dan ~20% van de sloten een hoog 

opbarstrisico, er is dan nauwelijks verschil met het peilfixatiescenario in de MT-polder. 

Belangrijk om hierbij op te merken is dat een afnemend opbarstrisico niet betekent dat 

bestaande wellen verdwijnen. Allen het risico op het ontstaan van nieuwe wellen is kleiner. 

In deze berekeningen zijn de peilverlagingen in het peilindexatiebeheerscenario elke twee 

jaar doorgevoerd (na de initiële peilverlaging) en de verlagingen zelf zijn daarmee klein. 

Hierdoor is de verandering van het opbarstrisico ook klein in de tijd. Indien er in de praktijk 

langer wordt gewacht met de peilindexatie dan zullen de veranderingen in het opbarstrisico 

zoals weergegeven in Figuur 4.17 meer een ‘zaagtand’ vorm aannemen in de tijd.  

 

Peilfixatie in de omgeving 

Bij een peilfixatiebeleid in de omringende veenweidegebieden (scenario’s FI, FF, Figuur 

4.17) neemt het areaal waar het maaiveldopbarstrisico hoog is (~2%) in de eerste tien jaar 

zeer sterk toe, waarna de stijging zich iets vermindert, maar lineair doorzet tot 100 jaar na nu. 

Indien binnen de MT-polder een peilindexatiebeleid wordt gevoerd (scenario FI, oranje lijn in 

Figuur 4.17), wordt het gebied met een hoog maaiveldopbarstrisico na 100 jaar zes keer zo 

groot als nu (het neemt toe tot ~17 %). Indien een peilfixatiebeleid in de MT-polder wordt 

gevoerd (scenario FF, blauwe lijn in Figuur 4.17) is deze toename beperkt tot ~9%. In 

oppervlakte (Figuur 4.18) is er een toename van de huidige 11 hectaren met een hoog 

opbarstrisico naar 38 hectaren (scenario FF) of 58 hectaren (scenario FI). 

Voor de sloten geldt een minder sterke toename: indien in de polder ook een peilfixatiebeleid 

wordt gevolgd (scenario FF, blauwe lijn in Figuur 4.17), dan verandert het areaal aan sloten 

met een hoog opbarstrisico niet meer (er verandert immers niks meer, er is geen 

bodemdaling in de sloten). In dat geval blijft, net als nu, ~65% van het areaal aan sloten een 

hoog opbarstrisico hebben. In het geval in de MT-polder een peilindexatiebeleid wordt 

gevoerd (scenario FI, oranje lijn in Figuur 4.17), neemt het areaal watergangen met een hoog 

opbarstrisico toe naar meer dan 85%. 
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Figuur 4.15 De toekomstige opbarstkaarten voor T=50 en de vier peilbeheerscenario’s (II, linksboven, IF 

rechtsboven, FI linksonder en FF rechtsonder). Peilbeheer heeft aanzienlijke gevolgen voor het opbarstrisico in de 

MT-polder.  
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Figuur 4.16 Verschilkaarten voor  T=50 en de vier peilbeheerscenario’s, waarbij het verschil in opbarstrisco ten 

opzichte van de huidige situatie (T=0) is weergegeven. Als het opbarstrisico hoger is geworden is dit met rode 

kleuren aangegeven, als het lager is geworden met blauwe kleuren. Linksboven is het scenario II weergegeven, 

rechtsboven scenario IF, linksonder scenario FI, rechtonder scenario FF.  
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Figuur 4.17 De toekomstige ontwikkeling (komende 100 jaar) van de fractie van het areaal dat een hoog 

opbarstrisico (index < 1.1) kent voor het maaiveld (links) en de sloten (rechts) bij de vier peilbeheerscenarios 

(gekleurde lijnen). Duidelijk zichtbaar is dat peilindexatie in de omgeving (rode lijn (scenario II) en groene lijn 

(scenario IF)) leidt tot een kleiner gebied met een hoog opbarstrisico in de MT-polder, terwijl peilfixatie in de 

omgeving leidt tot groter gebied met een hoger opbarstrisico (blauwe lijn (scenario FF)en oranje lijn (scenario FI)). 

Dit is ongeacht het peilbeheerscenario in de polder zelf. 

 

 Figuur 4.18 Aantal hectaren met een zeer laag (opbarstindex > 1.5), laag (opbarstindex 1.2-1.5), beperkt 
(opbarstindex 1.1-1.2), hoog (opbarstindex 1.0-1.1) en zeer hoog (opbarstindex <1.0) opbarstrisico op dit moment 
(T=0) en over 50 jaar (T=50) in de MT-polder. Voor T=50 zijn de vier verschillende peilbeheerscenario’s 
geprojecteerd (FF, FI, IF, II). 
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5 Discussie 

5.1 Meerwaarde gebruik lokale data voor een opbarstrisico analyse 

In dit onderzoek is aandacht, tijd en geld besteed aan het verzamelen van lokale gegevens. 

De nauwkeurigere beschrijving van de stijghoogteverdeling, vooral bij de randen van de 

polder, en de nauwkeurigere kartering van het veenvoorkomen hebben het resultaat 

waarschijnlijk verbeterd. De nieuw verzamelde gegevens waren daarvoor essentieel. De 

kaart op basis van de aanvullende lokale gegevens (Figuur 5.1) geeft een beeld dat beter lijkt 

te passen bij de indruk die verkregen is in de gesprekken met bewoners en met het 

waterschap en op basis van aanvullende veldwaarnemingen, namelijk dat de situatie wat 

betreft opbarstrisico in de MT-polder precair is. Grote delen van de polder hebben tenminste 

een beperkt opbarstrisico, en stukken ook een hoog of zeer hoog opbarstrisico (in het 

bijzonder de watergangen). 

 
 

Figuur 5.1 De eerste versie opbarstkaart op basis van regionaal beschikbare gegevens (links) en de herziene 

opbarstrisicokaart op basis van lokale informatie, additionele geologische boringen, grondgewichtmetingen en 15 

stijghoogtemetingen. Op basis van lokaal verzamelde gegevens wordt het opbarstrisico in de MT-polder hoger 

geschat dan op basis van regionale gegevens. Rode kleuren geven een zeer hoog opbarstrisico weer, oranje 

kleuren een hoog opbarstrisico, licht groene kleuren een beperkt opbarstrisico, groene kleuren een laag 

opbarstrisico en donkergroene kleuren een zeer laag opbarstrisico.  

 

Op basis van de grovere provinciale kaart voor de Provincie Zuid-Holland (Erkens et al., 

2018) kon al gesteld worden dat het opbarstrisico in diepe droogmakerijen zoals de MT-

polder onder andere afhankelijk is van het peilbeheer in een groter gebied. Op basis van 

100*100 meter gridcelgrootte kunnen dit soort algemene uitspraken wel gedaan worden, 

maar deze data kan niet gebruikt worden om in te zoomen op verschillen in een polder zelf 
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(zeker niet in vrije kleine polders zoals de MT-polder). Om op perceelsniveau uitspraken te 

doen en te bepalen welk gebied binnen een polder een hoger opbarstrisico heeft of krijgt, zijn 

nauwkeuriger kaarten essentieel. De kaarten uit dit onderzoek met een gridcelgrootte van 

25*25 meter zijn daarvoor geschikt. De grotere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de 

nieuwe kaarten op basis van lokale informatie maken de kaart bruikbaarder op de schaal van 

individuele percelen van grondeigenaren, wat een belangrijke doelstelling was van deze 

studie. Het verzamelen van de lokale informatie was daarvoor dus essentieel. De 25*25 m 

representatie is wel ongeveer de meest hoge resolutie die redelijkerwijs kan worden bereikt. 

Met het gebruik van een gedetailleerder AHN-bestand (bijv. op 0.5x0.5m) komen ruimtelijke 

verschillen binnen percelen nog wat gedetailleerder naar voren. Maaiveldhoogte is een 

belangrijke bepalende factor bij het opbarstrisico omdat ruimtelijke variaties in maaiveld in 

een perceel vaak lineair gerelateerd zijn aan de dikte van de deklaag. Voor het bereiken van 

nog meer detail moeten aanzienlijk meer boringen worden gezet en peilbuizen worden 

geplaatst en gemonitord, terwijl het dan nog de vraag is of de hele kleinschalige 

heterogeniteit op basis hiervan dan wel kan worden meegenomen. Daarbij is het belangrijk 

op te merken dat de ruimtelijke variatie van de samenstelling van de ondergrond veel groter 

is dan die van de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. Specifiek onderzoek naar 

de ruimtelijke variabiliteit van de ondergrond zou wel kunnen worden gedaan bij lokaal 

vooronderzoek voorafgaand aan het starten van bijvoorbeeld bouwactiviteiten in een gebied 

dat op basis van minder nauwkeurige kaarten is geïdentificeerd als een gebied met een hoog 

opbarstrisico. 

 

Het verschil tussen kaart 1 en de kaartenset 2 uit dit onderzoek betreft niet een verschil in 

celgrootte waarop de berekeningen zijn gedaan (beide 25*25 m). Het verschil zit in de 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de bodemopbouw en de stijghoogte die aan de 

cellen zijn toegekend voor de berekening van het opbarstrisico (met name aan de rand van 

de polder). Het LHM heeft cellen van 250*250 m met per cel één stijghoogte. Daarmee kan 

het daadwerkelijke stijghoogteverloop dat sterk verandert over veel kortere afstand 

simpelweg niet voldoende nauwkeurig worden gekwantificeerd. Ook zitten de wellen niet 

goed in het model die zorgen voor een sterke stijghoogteverlaging op de rand van de polder. 

Het LHM is bedoeld voor grovere patronen op regionale schaal. Voor GeoTop is de 

ruimtelijke resolutie beter, maar de betrouwbaarheid van de verdeling van veen in het model 

wordt uiteindelijk bepaald door de beschikbare boringen waarop het model is gebaseerd. 

Extra lokale boringen vergroten de betrouwbaarheid. Nauwkeurige weergave van de klei en 

veen in de ondiepe ondergrond is ook van cruciaal belang voor nauwkeurige bepaling van de 

bodemdaling. De bestaande veenoxidatie bodemdalingsberekeningen, uitgevoerd met 

softwarepakket Phoenix in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland laten 

bijvoorbeeld meer bodemdaling zien voor de kleiige bodems van de polder dan voor de 

venige. Dit is een direct gevolg van onnauwkeurige ondiepe informatie in GeoTop. De 

berekende bodemdalingssnelheden in deze laatstgenoemde studie zijn ook hoger dan de 

snelheden die zijn berekend in de voorliggende studie.  

5.2 Begrip van opbarsting in diepe polders 

In dit onderzoek is veel (kwalitatieve) kennis opgedaan over het opbarstproces en het 

functioneren van wellen. Allereerst is het de veronderstelling dat de meeste wellen in de MT-

polder in het verleden zijn ontstaan. Als wellen eenmaal ontstaan zijn, gaan ze niet meer 

vanzelf weg (dit is bekend uit eerdere onderzoeken elders en wordt bevestigd door bewoners 

van de MT-polder). Voor sommige palaeo-wellen (wellen die in het verleden ontstaan zijn) 

geldt dat die onder de huidige condities helemaal niet meer zouden vormen. Immers, de 

meeste wellen zijn vermoedelijk ontstaan tijdens of direct na droogmaken van de polders 

(eind 19de eeuw) toen extreme opbarstrisico’s ontstonden (hoge stijghoogte en zeer snelle 

afname van het gewicht van het water door leegpompen). Door het ontstaan van wellen in 
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deze situatie nam vervolgens de stijghoogte snel af totdat er weer een evenwicht ontstond. In 

de huidige situatie zijn deze extreme opbarstrisico’s niet meer aanwezig en is er min of meer 

een (kwetsbaar) evenwicht ontstaan wat betreft opbarsting waardoor bij gelijkblijvende 

condities de bodem net niet opbarst. 

 

Ook als het opbarstrisico verlaagd is, dan blijft er grondwater door de wel stromen waardoor 

de wel open blijft. Het dicht drukken of dicht maken van een bestaande wel heeft vaak geen 

zin, omdat direct in de omgeving dan een nieuwe wel wordt gecreëerd. Veel wellen hebben 

meerdere takken of uitgangen waar welwater omhoog komt. Daarom zegt een actuele 

kartering van wellen meer iets over het hoogste opbarstrisico in het verleden dan over het 

huidige opbarstrisico.  

 

Omdat de wellen niet eenvoudig dicht gemaakt kunnen worden, is het in de MT-polder het 

(traditionele) gebruik om (de afvoer van) wellen in de percelen af te leiden met takkenbossen 

naar de sloot. Hierbij wordt een gleuf gegraven naar de sloot, waarin de takkenbossen 

worden gelegd en vervolgens wordt deze afgedicht. Tegenwoordig worden ook 

drainagebuizen hiervoor gebruikt. De draagkracht van de bodem ter plekke van de wel neemt 

hierdoor toe, hoewel de operatie soms na enige tijd herhaald moet worden voor een goed 

eindresultaat. Bij het afleiden van wellen naar de sloot wordt de afvoer van water uit de wel 

en de eventuele zoutbelasting van de wel naar het oppervlaktewater echter niet verminderd. 

Er is tijdens het veldwerk ook een aantal keer in de wellen geboord en vlak ernaast om te 

bepalen waarom de wel precies op die locatie is ontstaan. Er zijn geen duidelijke 

aanwijzingen gevonden die de specifieke locatie van het ontstaan van de wellen kan 

verklaren. Soms werd meer dan gemiddeld slap veen aangetroffen op de plek van de wel, 

maar dit was niet eenduidig in de polder. Op twee plekken is bij het boren in een wel 

waargenomen dat halverwege de deklaag de weerstand bij het boren ineens geheel 

verdwenen was. Op dat moment begon het grondwater sterk uit het boorgat stromen. In deze 

gevallen leek het erop of het aangrijppunt (Hoofdstuk 2) zich niet onderaan de deklaag 

bevond, maar halverwege. Mogelijk is hier een waterkussen aangeboord: een deel van de 

bodem is losgeraakt waardoor er ruimte ontstaat, waar welwater zich heeft opgehoopt (zie 

Bijlage H voor meer uitleg). Dit kan er op duiden dat cohesie een rol speelt in het 

opbarstingproces. Ook hier was deze waarneming niet eenduidig, het waterkussen is ook een 

heel aantal keer niet aangetroffen. Ook aan het maaiveld komen sommige wellen tot uiting 

als een kussen, terwijl andere meer een ronde verzakking als vorm hebben, waarvan de 

randen verticale scheuren vertonen. De ‘kussenwellen’ kwamen in het veld voor bij een 

venige ondergrond, terwijl bij kleiige ondergrond deze niet zijn aangetroffen: hier waren juist 

meer scheuren te herkennen, zoals ook waargenomen in de kleipolders Polder de Noordplas 

en Haarlemmermeerpolder (De Louw, 2013). Mogelijk spelen de vezels in het veen een rol bij 

het vormen van cohesie, waardoor kussenvorming mogelijk is (zie ook Bijlage H).  

 

De invloed van cohesie op het opbarsten is niet meegenomen in de berekeningen van het 

opbarstrisico in deze studie, waarbij gebruik gemaakt is van een methode op basis van 

volumengewichten (zie Hoofdstuk 3). Hiermee is een proces dat het risico op het opbarsten 

van het maaiveld zou kunnen verkleinen mogelijk ten onrechte niet meegenomen. Hoe groot 

het effect van deze beslissing is op de uitkomsten van deze studie is lastig te kwantificeren 

en dit verdient nader onderzoek. Op basis van de veldwaarnemingen waarbij een aantal keer, 

maar zeker niet in alle gevallen, de invloed van cohesie is gevonden is het voorlopig de 

hypothese dat dit op de schaal van de MT-polder niet tot andere conclusies zou leiden. 

Hierbij moet ook aangetekend worden dat in het geval een kussenwel ontstaat er wel sprake 

is van een situatie waarbij de opbarsting weliswaar nog niet tot het maaiveld reikt, maar wel 

bij zeer kleine veranderingen (ploegen, boren) direct tot opbarsting van het maaiveld en 
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welvorming aan het maaiveld kan leiden. Het is in daarmee de verwachting dat de invloed 

van cohesie op opbarsting prominenter is bij bouwprojecten of vergravingen.  

 

Vanuit de geotechniek en de constructiepraktijk is het bekend dat, met name in het geval van 

smalle ontgravingen, de grondlagen aan de zijden van de ontgraving, door het principe van 

spanningsspreiding, een bijdrage leveren aan de verticale gronddruk midden onder de 

ontgraving (Bijlage H). Met andere woorden, de zijkanten van een ontgraving dragen bij aan 

de grondspanning in de ontgraving. Dit heeft een gunstig effect in de zin dat dit het risico op 

opbarsting verkleint. Een watergang kan worden beschouwd als een relatief smalle 

ontgraving. De bijdrage van spanningsspreiding is in de berekeningen van dit rapport niet 

meegenomen. Dat betekent dat de opbarstrisicokaarten voor watergangen een beeld geven 

dat het opbarstrisico in enige mate zou kunnen overschatten in vergelijking met de 

opbarstrisicokaarten voor het maaiveld. Het is ook wel bekend uit de praktijk dat in de 

berekeningen een zeer hoog opbarstrisico wordt berekend, waarbij de grond opgebarsten 

zou moeten zijn, maar dat in de praktijk er geen opbarsting heeft plaatsgevonden.  

 

De vraag is hoe groot de invloed is van het negeren van de spanningsspreiding op de 

resultaten. Omdat in het geval van watergangen de ontgraving grotendeels gevuld is met 

water (anders dan bij droge bouwputten), vermindert de invloed van spanningsspreiding. De 

invloed van spanningsspreiding neemt ook af naarmate het aangrijpingspunt van opbarsting 

ondieper ligt. Dat zijn over het algemeen de situaties waarin de opbarstindex laag is, en het 

geïnterpreteerde opbarstrisico hoog, zoals in de MT-polder. Tenslotte zijn veel watergangen 

in de MT-polder al opgebarsten, waarmee de invloed van spanningsspreiding minder relevant 

is. Op basis hiervan is de (niet gekwantificeerde) verwachting dat het negeren van de 

spanningsspreiding een beperkte invloed heeft op de opbarstrisicoberekeningen in deze 

studie. Het is niet uit te sluiten dat het opbarstrisico anders had uitgepakt op sommige 

plekken, maar het is niet de verwachting dat het grootschalige beeld hierdoor zou 

veranderen. 

5.3 Factoren die opbarsting bepalen 

Voor elke gridcel van 25 bij 25 m is een opbarstindex berekend. Tevens zijn voor dezelfde 

gridcellen verschillende parameters bekend zoals maaiveldhoogte, veendikte, stijghoogte, 

etc. Voor alle ~8400 gidcellen is de berekende opbarstindex uitgezet tegen verschillende 

factoren zodat duidelijk wordt welke factor de grootste invloed heeft op de opbarsting. Enkele 

van deze correlatiediagrammen staan weergegeven in Figuur 5.1.  

 

Maaiveldhoogte en de daaraan gerelateerde stijghoogte ten opzichte van maaiveld vertonen 

een sterke correlatie met de opbarstindex: hoe lager het maaiveld, hoe lager de opbarstindex. 

Deze relatie is bijna lineair. Dit laat zien hoe gevoelig het opbarstrisico is voor kleine 

verschillen in het maaiveld. Hiermee wordt ook aangetoond hoe gevoelig de resultaten zijn 

voor veranderingen (verbeteringen) in het gebruikte hoogtemodel met de maaiveldhoogte. 

Het gebruik van AHN3 in deze studie ten opzichte van het minder nauwkeurige AHN1 in 

eerdere studies heeft aanzienlijke invloed gehad op de uitkomsten. 

De samenstelling van de deklaag is ook van groot belang. Hoe meer veen in de deklaag 

(veenfractie) wordt aangetroffen, hoe lager de opbarstindex. Is de deklaag dikker dan 5.5 

meter, dan schiet de opbarstindex omhoog. Is de deklaag dunner dan 5.5 meter, dan lijkt de 

dikte van minder groot belang en is de opbarstindex laag. Het deklaaggewicht, en ook de 

veendikte, vertoont eenzelfde correlatie. De stijghoogte ten opzichte van NAP is nauwelijks 

differentiërend, immers het gaat om de waterdruk ten opzichte van maaiveld. Deze 

verklarende factoren kunnen in de toekomst gebruikt worden om aan de ene kant het risico 

op opbarsting eenvoudiger in kaart te brengen (waar liggen gebieden met een deklaag van 
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minder dan 5.5 meter?) en aan de andere kant gerichter onderzoek te doen naar belangrijke 

factoren in een gebied zoals het veenvoorkomen en –dikte. 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1 De correlatiediagrammen tussen de opbarstindex en verschillende omgevingsfactoren. De mediaan en 

25 en 75-percentieel zijn weergegeven. Binnen de roze band valt 50% van de datapunten. In Bijlage I staan ook de 

10 en 90-percentiel correlatiediagrammen.   
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Figuur 5.2 toont dat voor gridcellen waar wellen zijn gekarteerd een gemiddeld lagere 

opbarstindex wordt gevonden dan voor de rest van de polder. Het verschil is echter niet 

groot, zoals ook al eerder geconstateerd hebben de wellen een zelf-dempend effect op de 

opbarstindex en correleert het voorkomen van wellen niet per se aan het huidig opbarstrisico 

omdat er ook palaeo-wellen voorkomen.  

 

 
Figuur 5.2 De verdeling van de berekende opbarstindex voor welrijke gridcellen en de rest van de MT-polder.  

5.4 Handelingsperspectief: de invloed van peilbeheer in de omgeving op de MT-polder 

Uit de resultaten van de scenarioberekeningen voor de peilbeheerscenario’s peilfixatie en 

peilindexatie wordt duidelijk dat het peilbeheer in de omgeving in eerste instantie bepalend is 

voor het toekomstig opbarstrisico in de MT-polder. Dit maakt het handelingsperspectief 

complex: er moet in feite een integrale afweging tussen gebieden worden gemaakt. 

Peilindexatie in de omgeving van de MT-polder is de afgelopen eeuwen een randvoorwaarde 

geweest voor de agrarische bedrijfsvoering in dat gebied en vermindert het opbarstrisico in 

de MT-polder. Tegelijkertijd zorgt peilindexatie voor doorgaande bodemdaling, waardoor 

investeringen in waterbeheer op termijn oplopen (zie onder andere Erkens et al., 2018), en 

schade kan optreden aan infrastructuur en constructies. Bij de doorgaande veenoxidatie bij 

de peilindexatie komen verder CO2 en andere broeikasgassen vrij en spoelen nutriënten uit 

naar het grondwater. Deze negatieve consequenties van bodemdaling (en veenoxidatie) 

kunnen (voor een aanzienlijk deel) worden tegengegaan door een peilfixatiebeleid in te 

voeren in de veenweidegebieden rondom de MT-polder. Maar de situatie wat betreft 

opbarstrisico in de MT-polder zal verslechteren. Ook zal in de omgeving van de MT-polder de 

agrarische bedrijfsvoering moeten worden aangepast. Deze onderlinge afhankelijkheid 

schetst de complexiteit van de problematiek en van het bijbehorende handelingsperspectief. 

Waar besluitvorming rondom bodemdaling altijd vraagt om een integrale afweging, is dit in de 

veenweidegebieden rondom diepe droogmakerijen vanwege de gevolgen voor het 

opbarstrisico in deze laatst genoemde gebieden nog nadrukkelijker het geval. 

 

De rekenmethode die in dit onderzoek is gehanteerd maakt het mogelijk om het 

handelingsperspectief verder te verkennen. Bijvoorbeeld door de gevolgen van een 

gedeeltelijke peilfixatie in de omgeving door te rekenen, waarbij in de randzone direct om de 

MT-polder heen bijvoorbeeld wel een (gedeeltelijke) peilindexatie wordt toegepast. Ook kan 

worden bepaald op welke afstand een peilfixatiebeleid nog een negatieve invloed kan hebben 

op de MT-polder. Dit kan het beste gedaan worden met een grondwatermodel waarmee 

specifieke peilscenario’s kunnen worden doorgerekend. Hiervoor is het nodig om het 

gebruikte hydrologisch model te verbeteren.  
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Om een orde grootte gevoel te krijgen tot welke afstand een peilfixatiebeleid nog een 

negatieve invloed kan hebben op de MT-polder kan op basis van de spreidingslengte en een 

analytische vergelijking van een peilverschil langs een rechte grens (formule van Mazure) 

een inschatting gemaakt worden van peilverschillen (Bruggeman, 1999). Als we in deze 

formule een range van karakteristieke waarden voor het doorlaatvermogen (500 < 

doorlaatvermogen < 1000 m2/d) en de weerstand van de deklaag (500 d < deklaagweerstand 

< 3000 d) uit het LHM gebruiken, dan levert dat in het slechtste geval een spreidingslengte 

van ca. 1700 m op. Dat betekent dat er tot op zo’n 5 km (drie maal de spreidingslengte) 

afstand van de rand van de MT-polder een invloed te verwachten is. Concreet betekent dit 

dat het peilbeheer in het gebied grofweg tussen de Dubbele Wiericke, de Oude Rijn en de 

Hollandse IJssel nog een invloed heeft op de MT-polder, waarbij geldt: hoe dichterbij de rand 

van de MT-polder hoe groter de invloed. Aan de westelijke kant van de MT-polder biedt het 

vaststellen van een invloedsfeer geen meerwaarde omdat hier de stijghoogte lager is door de 

diepe droogmakerijen. 

 

In deze studie is gewerkt met vier peilbeheerscenario’s waarbij steeds een andere combinatie 

is gemaakt tussen peilindexatie en peilfixatie in de MT-polder zelf en in de omgeving 

(scenario’s II, IF, FI, FF). Deze scenario’s zijn theoretisch ingestoken en het is de vraag in 

hoeverre het peilbeheer in de praktijk lijkt op een van deze scenario’s. In de praktijk is er 

sprake van een peilindexatiebeleid in het omliggende veenweidegebied, maar in het 

sierteeltgebied en Polder de Noordplas ten westen van de MT-polder is in de laatste 10 jaar 

juist peilfixatie het gebruik. Peilfixatie in de Polder de Noordplas zit de facto al in het 

peilindexatie scenario omdat in dit gebied weinig veen ondiep voorkomt en er ook nauwelijks 

bodemdaling wordt berekend en er daarom in het model geen daadwerkelijke peilindexatie 

plaatsvindt. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de peilbeheerscenario’s uit deze studie 

waarbij in de omgeving peilindexatie wordt toegepast (IF, II) het beste bij de praktijk. Door de 

peilfixatie in het westen zal in de praktijk – indien het huidig peilbeheer wordt doorgezet – het 

verminderen van het opbarstrisico in de MT-polder iets minder snel gunstig verlopen dan is 

voorspeld in deze studie.  

5.5 Handelingsperspectief lokaal in de MT polder 

Naast het handelingsperspectief waar de omgeving bij betrokken is, zijn er ook maatregelen 

te nemen in de MT-polder zelf die het opbarstrisico verminderen. Hierbij wordt – in dit rapport 

– alleen gekeken naar de technische werkzaamheid van de maatregel en niet naar eventuele 

haalbaarheid wat betreft implementatie van deze maatregelen. Handelingsperspectief om het 

opbarstrisico te verkleinen is alleen effectief indien: (1) het gewicht van de deklaag wordt 

verhoogd en/of (2) als de stijghoogte onder de deklaag wordt verlaagd. Hieronder wordt per 

maatregel kort besproken wat de verwachte werking is van de maatregel. 

 

• Een van de belangrijkste maatregelen is het ophogen van het maaiveld met 

materiaal, waardoor het grondgewicht toeneemt. Om in de hele polder een 

maaiveldopbarstindex >= 1.3 te krijgen (aan de veilige kant) moet de polder 

gemiddeld opgehoogd worden met 5.7 cm aan zavel (zand/klei mengsel) met een 

onverzadigde dichtheid van 1700 kg/m3. Afhankelijk van de winning en de 

verzadigingsgraad van het te winnen materiaal is dit ongeveer 200 000 m3 aan 

materiaal voor de polder. Indien (organische) bagger wordt gebruikt, dat een lagere 

onverzadigde dichtheid heeft (1200 kg/m3), dan moet gemiddeld 8.0 cm, of ongeveer 

286 000 m3 voor hetzelfde effect worden gebruikt. Dit zijn relatief lage gemiddelde 

diktes, maar het betreft uiteindelijk nog aanzienlijke hoeveelheden materiaal. Gezien 

de samenstelling en verwachte zettingsgevoeligheid van de ondiepe klei- en 

veenlagen in de MT-polder zal deze ophoging wel tot maaivelddaling leiden, waarbij 
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in enkele gevallen zelfs meer maaivelddaling kan optreden dan de ophoging die 

aangebracht is. 

• Om de grondwaterdruk te verlagen, kan er voor gekozen worden om lokaal en 

gecontroleerd de kwelflux te vergroten. Het afpompen van deze kwel zal tot weinig 

problemen leiden wat betreft debieten, maar de toegenomen zoutbelasting kan een 

probleem worden bij lozing op het boezemsysteem. Om dit te voorkomen kan er voor 

gekozen worden om de kwelflux alleen aan de randen van de polder te verhogen, 

waar deze sowieso groot is, maar waar de fluxen ook zoeter zijn door de invloed van 

het hoger gelegen veenweidegebied. Het vergroten van de kwelflux kan bereikt 

worden door het afgraven van de grond. Deze afgraving kan vrij diep zijn, tot in het 

ondergelegen eerste watervoerende pakket, omdat opbarsting op deze plekken niet 

meer relevant is. Door het afgegraven materiaal te gebruiken om de rest van de 

polder op te hogen, kan een combinatie met de eerste maatregel worden gemaakt 

waarbij de gronddruk toeneemt en de grondwaterdruk afneemt.  

• Een andere optie voor het verlagen van de grondwaterdruk is doormiddel van het 

onttrekken van dieper grondwater voor gebruik elders. Hoeveel water bij deze 

maatregel moet worden onttrokken om effectief te zijn en wat er vervolgens met het 

(brakke) water zou moet gebeuren waren geen onderdeel van deze studie en moeten 

nader worden onderzocht.  

• Een optie die vaak wordt aangedragen is het verzwaren of verondiepen van 

slootbodems om het grondgewicht in de watergangen te verhogen en daarmee het 

opbarstrisico te verlagen. Een versmalling van de watergangen kan, doormiddel van 

het spanningsspreidingeffect (Bijlage H), theoretisch een bijdrage leveren aan het 

verhogen van het grondgewicht en daarmee aan het verlagen van het opbarstrisico. 

Voor dit laatste geldt dat het zeer de vraag is of dit veel effect heeft in de MT-polder 

(zie Paragraaf 5.2). Daarbij komt dat het ook de vraag is of het überhaupt de moeite 

waard is om maatregelen te nemen voor de watergangen in de MT-polder aangezien 

uit dit onderzoek bleek dat de sloten al grotendeels zijn opgebarsten en de bestaande 

wellen zullen niet verdwijnen met deze maatregelen.  

• Vanuit de gesprekken in het gebied werden twee maatregelen met enige regelmaat 

naar voren gebracht: i) het verlagen van het oppervlaktewaterpeil om zo de 

drooglegging te verbeteren (peilindexatie) en/of ii) het aanleggen van 

onderwaterdrainage, waarbij het oppervlaktewaterpeil kan worden gehandhaafd, of 

zelfs kan worden opgezet, terwijl de agrarische bedrijfsvoering kan worden 

voortgezet.  

o Het effect van een peilverlaging is berekend in deze studie (zie Hoofdstuk 4), 

waarbij in het peilindexatiescenario direct wordt begonnen met een 

oppervlakte- en grondwaterpeilverlaging van 5 cm. Hierdoor neemt direct het 

opbarstrisico toe aan het maaiveld en in watergangen in de MT-polder en 

stijgt het areaal met een hoog of zeer hoog opbarstrisico. In het geval in de 

omgeving een peilindexatiebeleid wordt gevoerd zal deze stijging in het 

opbarstrisico op termijn weer teniet worden gedaan. Uiteraard kunnen er in de 

tussenliggende periode al wellen zijn gevormd. In het geval in de omgeving 

peilfixatiebeleid wordt gevoerd dan vormt de initiële stijging van het 

opbarstrisico door de peilverlaging het begin van een verdere stijging van het 

opbarstrisico.  

o Het opzetten of hooghouden van het slootwaterpeil is geen scenario geweest 

in deze studie, maar op basis van theoretische kennis kan hierover het 
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volgende gezegd worden. Het opzetten of hooghouden van het slootwaterpeil 

kan bijdragen aan het verminderen van het opbarstrisico als het 

grondwaterpeil ook stijgt omdat hiermee het grondgewicht toeneemt (het 

freatisch water is deel van de deklaag). In gebieden elders in Nederland wordt 

geëxperimenteerd met onderwaterdrainage, een techniek die als doel heeft 

om de grondwaterstand omhoog te brengen (om bodemdaling en 

broeikasgasuitstoot tegen te gaan) en tegelijkertijd het in stand houden van de 

grasopbrengst en de draagkracht van de grond (Van den Akker et al., 2007). 

Door in de zomer te functioneren als een infiltratiesysteem kan met 

onderwaterdrainage het uitzakken van de grondwaterstand tegen gegaan 

worden, terwijl in de winter door drainage de grondwaterstand verlaagd wordt. 

Door het toepassen van onderwaterdrainage in de MT-polder zou theoretisch 

het grondwaterpeil omhoog gaan (met name in de zomer), waarmee op die 

momenten het grondgewicht wordt verhoogd. Het zou zelfs zo aangelegd 

kunnen worden dat er altijd een ‘minimaal grondgewicht is’. Het is echter de 

vraag of onderwaterdrainage goed werkt in een (zoute) kwelsituatie zoals die 

aanwezig is in de MT-polder. De drainagebuizen kunnen kwel gaan afvoeren 

en aantrekken. In de zomer zal daarnaast het zoute oppervlaktewater uit de 

sloten de drains in stromen en het perceel rond de wortelzone verzilten. Door 

de kwelsituatie is de GLG al redelijk hoog in vergelijking met polders met 

wegzijging. In ieder geval zou eerst vastgesteld moeten worden, op basis van 

lange meetreeksen, gedurende welk deel van de tijd de onderwaterdrainage 

het grondwaterpeil omhoog kan brengen en met welke mate het grondgewicht 

dan wordt verhoogd. Daarnaast kan bij aanleg van de drainagebuizen op 

diepte opbarsting ontstaan in de MT-polder.  
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6 Conclusies 

Huidige situatie wat betreft opbarsting en wellen in de Polder Middelburg en 

Tempelpolder 

 

• De Polder Middelburg en Tempelpolder is grootschalig opgebarsten. In een groot deel 

van de polder komen wellen voor – met name in de sloten. 

• Wellen nemen zout en sediment mee en zorgen voor een verminderde draagkracht. 

Wellen kunnen wel worden afgeleid (takkenbossen en drains), de draagkracht wordt 

dan beter. Wellen kunnen maar moeilijk worden gedicht, dus de zoutbelasting blijft.  

• Wellen verlagen de stijghoogte en daarmee het opbarstrisico. Zo zullen er in een 

zone waar opbarsting plaatsvindt nieuwe wellen ontstaan totdat de stijghoogte zo is 

verlaagd dat er een nieuwe stabiele situatie is ontstaan. Hiermee hebben wellen een 

dempend effect: ze verlagen de grondwaterdruk, waardoor het opbarstrisico kleiner 

wordt. De Polder Middelburg en Tempelpolder zit ook in deze stabiele, maar 

kwetsbare, situatie: het evenwicht is precair. Alle handelingen in de Polder 

Middelburg en Tempelpolder of daarbuiten die leiden tot een hogere stijghoogte en/of 

een lager grondgewicht (vergravingen) kunnen leiden tot opbarsting en het ontstaan 

van nieuwe wellen.  

• Als eenmaal een wel is ontstaan, dan is de kans groot dat deze wel lange tijd, zo niet 

altijd, zal blijven bestaan. Ook de opbarstindex naderhand stijgt en daarmee de maat 

voor het opbarstrisico is verlaagd. Door de continue stroming van water blijft de wel 

open.  

Geschiedenis van wellen in de Polder Middelburg en Tempelpolder 

• De meeste wellen zijn in het verleden ontstaan tijdens historische veranderingen in 

het gewicht van de deklaag (ontvening, droogmaken polder) en waterbeheer 

(droogmaken polder, ontstaan Surfplas). Een klein aantal wellen in de Polder 

Middelburg en Tempelpolder is recentelijk ontstaan.  

• Het droogmaken van de Polder Middelburg en Tempelpolder was de grootste 

hydrologische verandering in de afgelopen eeuwen en dit heeft vermoedelijk geleid 

tot het ontstaan van de meeste wellen. 

• De aanleg van en peilverhoging in de Surfplas in 1971-72 heeft een significante 

stijging van de stijghoogte in de Tempelpolder tot gevolg gehad (25 cm op de rand 

van de polder) en heeft zeer waarschijnlijk geleid tot het ontstaan van nieuwe wellen.  

• Gedurende de afgelopen decennia is (met uitzondering van de periode waarin de 

Surfplas is aangelegd) de stijghoogte gedaald in de Polder Middelburg en 

Tempelpolder, waardoor het opbarstrisico is afgenomen in de polder. 
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Toekomstige ontwikkelingen 

• Bodemdaling gaat door in de Polder Middelburg en Tempelpolder, de snelheden zijn 

relatief laag. Dit heeft invloed op de drooglegging en ontwateringsdiepte van de 

polder.  

• De lange termijn ontwikkeling van het oppervlaktewaterpeil in de omgeving is 

bepalend voor het opbarstrisico in de Polder Middelburg en Tempelpolder. De 

omgeving strekt zicht tot ca. 5 km van de rand van de Polder Middelburg en 

Tempelpolder uit, in noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting. 

• Bij doorzetten van het huidig beleid met betrekking tot bodemdaling en peilbeheer in 

de omgeving (peilindexatie) zal het opbarstrisico in de Polder Middelburg en 

Tempelpolder in de toekomst afnemen (dit is ook al gedurende de laatste decennia 

gebeurd). 

• Als de oppervlaktewaterpeilen in de omgeving niet meer worden aangepast 

(peilfixatie), dan neemt het opbarstrisico in de Polder Middelburg en Tempelpolder 

toe. Dit zou een trendbreuk betekenen in de tendens dat het opbarstrisico in de 

polder geleidelijk afneemt.  

• Het peilbeheer in de Polder Middelburg en Tempelpolder zelf is minder bepalend voor 

de toekomst van het opbarstrisico in de polder. Bij een eenmalige 

oppervlaktewaterpeilverlaging neemt het opbarstrisico toe. Indien in de omgeving 

peilindexatie wordt toegepast (peil volgt de bodemdaling) dan neemt het opbarstrisico 

vervolgens weer af: bij het volgen van een peilfixatiebeleid in de omgeving is deze 

eerste risicoverhoging door peilverlaging in de polder het begin van een verdere 

verhoging van het opbarstrisico.  

• Op langere termijn (>100 jaar) is – vanuit het oogpunt van het zo veel mogelijk 

beperken van het opbarstrisico in de Polder Middelburg en Tempelpolder – een 

peilbeleid waarbij in de veenweidegebieden ten oosten, zuiden en noorden van de 

Polder Middelburg en Tempelpolder een peilindexatiebeleid wordt gevoerd en in de 

Polder Middelburg en Tempelpolder zelf een peilfixatiebeleid het meest gunstig. 

• Het ophogen van de Polder Middelburg en Tempelpolder kan het opbarstrisico 

verminderen, dan moet de polder grootschalig met enkele centimeters worden 

opgehoogd. 
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A Meetnetgegevens grondwatermeetnet 

Grondwaterstanden zijn gemeten met DIVERs. De uitgelezen DIVER data is gerefereerd aan 

de hand van de handmetingen uitgevoerd op 22 februari 2018 (zie Bijlage B). De 

handmetingen zijn uitgedrukt ten opzichte van de bovenkant van de peilbuis; de bovenkant 

van de peilbuis is ingemeten met behulp van DGPS. 

 

 

DGPS DGPS DGPS DGPS DGPS VELD VELD

PB PB maaiveld bovenkant bovenkant bovenkant PB

Peilbuis Oude filter x-coord y-coord naast PB PB PB PB diepte

Nummer naam type m RD m RD m NAP m NAP m MV m MV m Divercode

1 O3 freatisch 109118 453004 -2.23 -1.8 0.45 0.45 2.15 RGP11910

1 O3 stijghoogte 109112 453015 -1.99 -1.58 0.42 0.4 10.2 RGP11910-2

2 O1 stijghoogte 109067 453084 -5.12 -3.73 1.39 1.35 6.85 RGO24648-2

3 O2 freatisch 109029 453135 -5.17 -4.59 0.57 0.58 2.05 RGP24649

3 O2 stijghoogte 109038 453119 -5.33 -4.4 0.93 0.92 6.4 RGP24649-2

4 N5 freatisch 107912 453815 -5.46 -4.99 0.48 0.46 2.3 W5903

4 N5 stijghoogte 107928 453811 -5.44 -4.69 0.76 0.75 7.92 T6325

5 N1 freatisch 107588 453857 -5.37 -4.92 0.43

5 N1 stijghoogte 107589 453857 -5.33 -4.45 0.89 0.9 7

6 DJ1 stijghoogte 107114 453998 -5.13 -4.42 0.72 0.75 8

7 DJ2 stijghoogte 107046 453988 -4.76 -3.92 0.85 0.86 8.52 RGP24651-2

8 R1 stijghoogte 106986 452832 -5.41 -4.78 0.63 0.94 7.79

9 N2 freatisch 107180 454980 -4.79 -3.85 1 0.43 1.39

9 N2 stijghoogte 107181 454979 -4.83 -4.34 0.44 1.03 8.83 T6360

10 N3 freatisch 107224 454962 -5.47 -4.96 0.57 0.53 2.22

10 N3 stijghoogte 107225 454963 -5.46 -4.23 1.23 1.3 7.57 T6322

11 N4 freatisch 107472 454886 -5.2 -5.25 -0.06 -0.04 1.33

11 N4 stijghoogte 107435 454879 -5.54 -4.72 0.84 0.84 6.88 RGP24650-2

12 VDW3 freatisch 106691 451175 -5.24 -5.34 -0.1 -0.1 1.45

12 VDW3 stijghoogte 106695 451189 -5.38 -4.28 1.1 1.15 8.54 RGP24654-2

13 VDW2 freatisch 106938 450931 -5.19 -4.8 0.37 0.38 2.04

13 VDW2 stijghoogte 106937 450931 -5.17 -4.13 1.04 1.07 8.82 RGP24653-2

14 VDW1 freatisch 106958 450891 -3.85 -3.52 0.34 0.32 2.48

14 VDW1 stijghoogte 106958 450890 -3.85 -2.9 0.97 0.95 9.94 RGP24652-2

15 B1 stijghoogte 108770 453362
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B Handmetingen verricht in peilbuizen 

 
 

 
  

GW-meting GW-meting GW-meting GW-meting GW-meting GW-meting GW-meting GW-meting GW-meting

Peilbuis Oude filter EC TEMP 22-Jan-18 23-Jan-18 5-Feb-18 6-Feb-18 7-Feb-18 19-Feb-18 22-Feb-18 2-Mar-18 26-Mar-18

Nummer naam type mS/cm Celcius tov PB (m) tov PB (m) tov PB (m) tov PB (m) tov PB (m) tov PB (m) tov PB (m) tov PB (m) tov PB (m)

1 O3 stijghoogte 1130 9.7 3.4 3.36 3.39 3.39

1 O3 freatisch 1.8 0.61 0.65 0.66

2 O1 stijghoogte 1425 9.1 1.45 1.44 1.47 bevroren 1.46

3 O2 stijghoogte 6700 10.6 0.88 0.85 0.87 0.85 0.85

3 O2 freatisch 0.7 0.69 0.73 0.73 0.69

4 N5 stijghoogte 8000 9.6 0 0.72 0.61 bevroren

4 N5 freatisch 4750 4.9 0.95 0.95 0.63 0.68

5 N1 stijghoogte 4660 10.9 0.88 0.85 bevroren

5 N1 freatisch 1155 8.6 0.52 0.83 1.07

6 DJ1 stijghoogte 1200 11 0.94 0.79

7 DJ2 stijghoogte 1380 11.4 1.34 1.25 1.27 1.28

8 R1 stijghoogte 4750 9.5 0.65 0.61

9 N2 stijghoogte 1230 11 1.11 1.06 0.75 bevroren

9 N2 freatisch 563 7.8 0.56 1.1 0.99

10 N3 stijghoogte 1377 10.4 0.8 0.74 0.78 bevroren

10 N3 freatisch 0.98 0.63 0.71 0.91

11 N4 stijghoogte 1146 10.3 0.38 0.22 0.27 bevroren 0.26

11 N4 freatisch 1071 7.1 0.05 0.07

12 VDW3 stijghoogte 1024 8.8 0.82 0.75 0.81 0.79

12 VDW3 freatisch 1955 3.8 1.29 0.21

13 VDW2 stijghoogte 1075 9.5 0.67 0.67 0.7 bevroren 0.72

13 VDW2 freatisch 870 6.3 0.71 0.76 0.91

14 VDW1 stijghoogte 1219 9.5 1.88 1.875 1.9 1.86 1.91

14 VDW1 freatisch 1080 6.9 0.42 0.57 0.87

15 B1 stijghoogte 8400 8 1.1
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C Nieuw 3D ondergrondmodel 

Met behulp van de ondergronddata die beschikbaar is voor de MT-polder is een nieuw, meer 

gedetailleerd voxelmodel (3D pixelmodel, geïnspireerd op GeoTOP van TNO-GDN, Stafleu, 

2016) van de ondergrond gegeneerd.  

 

De twee representatieve geologische profielen, één in noord-zuid richting door de Polder 

Middelburg, en één in west-oost richting door de Polder Middelburg en Tempelpolder dienen 

als basis voor het 3D model. Deze profielen zijn “ingebrand” in een leeg voxelmodel, dat zich 

in de verticaal uitstrekt van -18.0 m NAP tot -1.0 m NAP. Dit voxelmodel heeft een ruimtelijke 

resolutie van 25 m in de horizontaal (x en y), en 0.25 m in de verticaal (z).  

 

Het algoritme werkt als volgt: 

• Voor de (x,y) locatie van de voxelkolom wordt de afstand tot het begin van het profiel 

bepaald. 

• Vervolgens wordt het profiel in stukjes van 0.25 m verwerkt. 

• De voxel krijgt als lithologische waarde die waarde, die het meest voorkomt binnen 

het stuk van 0.25 m binnen het profiel. 

Dit resulteert in twee “gevoxeliseerde” profielen. Vervolgens worden de resterende boringen 

worden toegevoegd. Boringen die zich binnen 100 m van het profiel bevinden worden niet 

toegevoegd: er is meer vertrouwen in het profiel dan in een willekeurige boring. Als twee 

boringen binnen dezelfde voxelkolom vallen, wordt de laatste toegewezen; de volgorde van 

toevoegen is: 

 

• Boringen DINOLoket 

• Boringen Deltares 

• Boringen bodemkaart 

Dit levert naast de profielen een enigszins “gevlekt” beeld op, met ca. elke 500 m een diepere 

boring, en binnen de MT-polder op ca. elke 100 m een bodemboring. Per voxellaag (in z) 

wordt een nearest neighbour interpolatie uitgevoerd. Dit levert een compleet “opgevuld” 

model op. Alle voxels waarvoor de voxelonderkant boven maaiveld uitsteekt worden 

verwijderd. Tot slot worden alle voxels die buiten de grenzen van de MT-polder vallen worden 

verwijderd. 
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D Bodemdalingsberekeningen 

De gehaltes organische stof worden uitgedrukt in massafractie in het ondergrondmodel, 

terwijl de uitkomsten van de veenoxidatie uitgedrukt worden in een snelheid (een 

volumefractie). De hoeveelheid veen in het ondergrondmodel moet echter worden aangepast 

(verminderd) op basis van de veenoxidatieberekeningen. De volumefractie organische stof 

moet daarom worden omgezet in een massafractie. Dit wordt gedaan met behulp van: 

 

𝑣𝑜𝑟𝑔 =
𝛽

1 + 𝛽
, waar 𝛽 =

𝜌𝑘𝑙 ⋅ 𝑤𝑜𝑟𝑔

𝜌𝑜𝑟𝑔 ⋅ 𝑤𝑘𝑙
=

𝜌𝑘𝑙 ⋅ 𝑤𝑜𝑟𝑔

𝜌𝑜𝑟𝑔 ⋅ (1 − 𝑤𝑜𝑟𝑔)
 

 

met: 

 ρ_kl de dichtheid van klastisch materiaal (2700 kg/m3) 

 ρ_org de dichtheid van organisch materiaal (1400 kg/m3) 

 w_kl is de massafractie klastisch materiaal (-) 

 w_org is de massafractie organisch materiaal (-) 

 

De rekeneenheid van het oxidatiemodel is een homogeen bodemhorizont. De oorspronkelijke 

input betreft de horizonten zoals ze beschreven zijn in de boorstaten; dat wil zeggen dat elk 

horizont een top en onderkant heeft, een organisch massapercentage. Verder wordt 

aangenomen dat de oxidatie uitsluitend optreedt boven de GLG (en niet dieper dan 1.20, 

want nergens is de GLG zo diep). Als deze grenzen binnen de horizont liggen, dan wordt de 

horizont onderverdeeld. 

 
𝐷𝑜𝑟𝑔

𝑑𝑡
= −𝑐 ⋅ 𝐷𝑜𝑟𝑔 

 

met: 

 D_org de organische dikte van de horizont (m) 

 c de oxidatiesnelheid (cm cm-1 jaar-1) 

 t tijd (jaar) 

 

c is afhankelijk is van de gewichtsfractie organisch stof (zoals beschreven in Paragraaf 3.4): 

 

• Organisch stof percentage ≥ 60%: maximale oxidatiesnelheid 

• Organisch stof percentage ≥35% en <60%: 50% van de maximale oxidatiesnelheid 

• Organisch stof percentage ≥25% en <35%: 25% van de maximale oxidatiesnelheid 

• Organisch stof percentage <25%: geen veenoxidatie 

Waarbij 1.36 cm per jaar de maximale veenoxidatiesnelheid is (geschat aan de hand van de 

“Van den Akker functie”, zie Paragraaf 3.4). 

Deze vergelijking wordt opgelost met een eerste orde expliciet schema (Euler methode): 

 

 
𝐷𝑜𝑟𝑔(𝑡 + 1) = 𝐷𝑜𝑟𝑔(𝑡) − 𝑐𝐷𝑜𝑟𝑔𝛥𝑡 

 

 

Met een kleine tijdstap van 0.10 jaar is de numerieke fout klein. 
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Rekenvoorbeeld 

Het onderstaande rekenvoorbeeld illustreert hoe dit uitpakt. Aan de hand van de massafractie 

organische stof wordt de oxidatiesnelheid bepaald. Het voorbeeldhorizont (Figuur D.1) heeft 

een dikte van 0.5 m, en een organisch stofgehalte (volumetrisch) van 70%. De totale dikte 

wordt omgezet in een organische dikte van 0.35 m (en een klastische dikte van 0.15 m). De 

dikte wordt met de oxidatiesnelheid en de grootte van de tijdstap vermenigvuldigd om het 

geoxideerde volume (als dikte) te berekenen. Deze hoeveelheid wordt van de organische 

dikte van de horizont afgetrokken (de klastische dikte blijft onveranderd). De volume- en 

massafracties organische stof worden vervolgens aangepast. 

 

In het geval peilindexatie wordt na twee jaar de bodemdaling geëvalueerd, en wordt het peil 

verlaagd met de mediane bodemdaling. Dit wordt één op één doorgevoerd op de GLG. Dat 

betekent dat de GLG binnen een andere horizont komt liggen, en dat horizont wordt 

onderverdeeld naar het deel boven het grondwater (boven GLG) en onder het grondwater. 

 

  
Figuur D.1 Grafische weergave stappen veenoxidatiemodel. 
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E Natte volumieke massa (dichtheid) metingen 
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F Grondwatermodel 

Uit de grondwaterstandsmetingen uitgevoerd in dit onderzoek (Bijlage A) bleek dat de eerder 

gebruikte versie waarin de stijghoogtes uit het Landelijk Hydrologisch Model (LHM, versie 

3.3.0) op basis van gecorrigeerde metingen onvoldoende representatief waren voor de 

stijghoogtes van het eerste watervoerende pakket in de Polder Middelburg en Tempelpolder 

(Figuur F.1). Het betreft zowel grote verschillen in absolute stijghoogtes als in de 

stijghoogtegradiënt (stijghoogteverloop van rand naar midden van de polder). Over het 

algemeen geldt dat de stijghoogte te hoog wordt verondersteld aan de rand van de MT-polder 

(0.10-0.50 m te hoog) en te laag in het midden van de polder (0.40-0.50 m te laag). Een 

belangrijke oorzaak hiervan is het niet (goed) meenemen van wellen op de rand van de 

polder die aanzienlijk de stijghoogteverlaging met een sterk stijghoogtegradiënt tot gevolg.  

 

 

Figuur F.1 Het verschil in stijghoogte tussen de LHM-modelberekeningen (gecorrigeerd voor metingen) en de 15 

extra stijghoogtemetingen (+ betekent LHM te hoog, - LHM te laag) 

 

Om de stijghoogteberekeningen te verbeteren is vervolgens een poging gedaan om een 

driedimensionaal MODFLOW model te creëren voor de MT-polder, gebruikmakend van het 

eerdergenoemde ondergrondmodel (Bijlage C), waarbij elke voxel een cel is. Elke cel heeft 

een doorlatendheid die afhankelijk is van de lithologie van de corresponderende voxel. De 

grensvoorwaarden op de randen waren overgenomen uit het gecorrigeerde LHM grid, en de 

slootpeilen waren opgegeven aan de maaiveldcellen. Dit model leverde geen goede 

resultaten op. Het model bleek te complex om snel te kunnen aanpassen en kalibreren.  

 

Een alternatief was het verder aanpassen van het bestaande LHM grid. Dit is geen 

aantrekkelijke oplossing, omdat de stijghoogte in het LHM grid in beginsel niet de correcte 

ruimtelijke verdeling (door ontbreken van wellen in het model en te grove modelcellen) 

weergeeft van de stijghoogte zoals die (vlak) onder de deklaag is gemeten: 
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• De stijghoogte in de omgeving van de oostelijke MT-polder is te hoog: bijna een 

meter. 

• De stijghoogte in het hart van de Tempelpolder is te laag: -5.8 m NAP tegenover -5.4 

m NAP. 

• De stijghoogtedaling over de rand van de polder is te geleidelijk, in werkelijkheid 

neemt de stijghoogte over een afstand van minder dan 500 meter met wel 0.30 m af, 

en lijkt daarna vrij vlak te zijn onder de rest van de polder. 

Het is in principe mogelijk om vanuit de stijghoogtemetingen de isohypsen te tekenen. Het 

verdient echter de voorkeur om de geohydrologische principes te waarborgen. Bovendien 

dient de stijghoogte omgezet te worden in een raster, om vervolgens gebruikt te kunnen 

worden voor de opbarstindexberekeningen. 

 

Daarom is er uiteindelijk voor gekozen om met een analytisch elementenmodel een 

realistische stijghoogteverdeling te genereren waarbij een zone met wellen is toegevoegd 

(verlaging van de hydraulische weerstand van de deklaag). Analytische elementenmodellen 

zijn bij uitstek geschikt hiervoor. De oplossing is analytisch exact en omdat geen discretisatie 

(en dus verrastering van modelinputs) noodzakelijk is, kunnen modelparameters zeer snel 

geëvalueerd en aangepast worden. Het analytisch model is gemaakt met behulp van TimML 

(Bakker & Strack, 20031; Bakker, 20062), een open source Python pakket om analytische 

modellen op te stellen. 

 

Het watervoerende pakket onder en in de buurt van de MT-polder heeft geen constante 

stijghoogte met de diepte. In plaats daarvan is de stijghoogte aan de bovenkant van het 

watervoerende pakket lager dan dieper in het pakket, en er treedt een niet-verwaarloosbare 

stroming op, omhoog richting de MT-polder. De consequentie is dat de aanname van Dupuit-

Forchheimer (verticale stijghoogtegradiënt = 0 in een watervoerendpakket) niet geldig is. 

Binnen het analytische elementenmodel verbeterde de vergelijking met de 

stijghoogtemetingen dramatisch toen het eerste watervoerende pakket in tweeën werd 

gedeeld; tussen de twee lagen van het eerste watervoerende pakket bestaat een “fictieve 

weerstand” van 1.25 dagen, die de interne weerstand van het watervoerende pakket 

representeert. Deze weerstand is berekend als de helft van de dikte van het watervoerende 

pakket, gedeeld door de horizontale doorlatendheid maal een verticale anisotropiefactor van 

0.3. 

 

Het analytisch elementenmodel bestaat uit de volgende elementen: 

• Een referentiestijghoogte op 1500 m van de polder 

• De hoofdlagen, bestaande uit: 

o Freatisch pakket 

o Deklaag 

o Bovenste helft eerste watervoerende pakket 

o Fictieve weerstandslaag, interne weerstand eerste watervoerende pakket. 

o De onderste helft van het eerste watervoerende pakket 

o Modelbasis 

                                                   
1 Bakker, M., Strack, O.D.L., 2003. Analytic Elements for Multiaquifer Flow. Journal of Hydrology, 271(1-4), 119-129. 
2 Bakker, M., 2006. An analytic element approach for modeling polygonal inhomogeneities in multi-aquifer systems. 

Advances in Water Resources, 29(10), 1546-1555. 
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• Zes polygoon heterogeniteiten, bestaande uit dezelfde delen als de hoofdlagen. De 

polygonen representeren: 

o P1: Het noordelijkste deel van de Polder Middelburg. 

o P2: Het middendeel van de Polder Middelburg en Tempelpolder. 

o P3: De opgebarsten rand van de Tempelpolder. 

o P4: De zandbaan in de Polder Middelburg. 

o P5: Het zuidelijk deel van de Polder Middelburg. 

o P6: De Zuidplaspolder in het westen. 

De ligging van de polygonen is afgebeeld in Figuur F.2. 

 
Figuur F.2 De ligging van de polygoon-inhomogeniteiten in het analytisch elementenmodel, met isohypsen van de 

berekende stijghoogte. 

 

De parameters voor de bovenstaande elementen zijn opgenomen Figuur F.3.  

Uit het analytisch elementenmodel volgen de patronen in het stijghoogteveld. De 

gemodelleerde stijghoogte lijkt behoorlijk op de gemeten stijghoogtes, maar toont nog enige 

afwijkingen. Vooral de rand van de Tempelpolder toont (relatief) grote afwijkingen: door de 

grote gradiënt levert een verschuiving van een isohyps al snel grote stijghoogteverschillen op. 

 

De stijghoogte is als volgt gecorrigeerd met de metingen: 

• Op de locatie van de metingen is het verschil tussen meting en model berekend. 

• Dit verschil is bilineair geïnterpoleerd om een vlak te verkrijgen. 

• Het geïnterpoleerde verschil is bij de modeluitkomst opgeteld. 

Dit resulteert in een stijghoogte die tot op enkele centimeters overeenkomt op de 

meetlocaties met de metingen. De potentieel grootste afwijking bevindt waarschijnlijk in 

noordoostelijke hoek van de Tempelpolder, waar geen metingen zijn uitgevoerd. Naar 

aanleiding van de metingen van de zuidoostelijke hoek lijkt het aannemelijk dat ook hier de 

isohypsen enigszins verschoven zijn. Zonder metingen is echter niet mogelijk om hier een 

zinnige correctie op uit te voeren. De precieze ligging van de gradiënt is sterk afhankelijk 

lokale situatie, en eventuele afwijking betreft een verschuiving van de isohypsen: 
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waarschijnlijk komen de isohypsen dichter bij elkaar te liggen (zoals ook in de zuidoostelijke 

hoek), en wordt het opbarstrisico 50 m verder de polder in enigszins overschat. 

 

Figuur F.3 Python code voor de TimML objecten van het analytisch elementen model. De coördinaten van de 

polygonen zijn afkomstig uit een aantal shapefiles, zoals afgebeeld in Figuur F.2. 

 

ml = ModelMaq(kaq=[1, 25, 25], z=[-2.5, -
5.5, -10, -20, -20, -50], c=[1000, 1.25]) 
p1 = PolygonInhomMaq( 
    ml, 
    xy=coords_wellen_noord, 
    kaq=[20, 20, 25], 
    z=[-5.5, -10, -20, -20, -30, -35, -50], 
    c=[240, 1.25, 600], 
    topboundary="semi", 
    hstar=-6, 
    order=3, 
    ndeg=1, 
) 
p2 = PolygonInhomMaq( 
    ml, 
    xy=coords_midden, 
    kaq=[20, 20, 25], 
    z=[-5.5, -10, -20, -20, -30, -35, -50], 
    c=[1000, 1.25, 600], 
    topboundary="semi", 
    hstar=-6, 
    order=3, 
    ndeg=1, 
) 
p3 = PolygonInhomMaq( 
    ml, 
    xy=coords_wellen_tempel, 
    kaq=[20, 20, 25], 
    z=[-5.5, -10, -20, -20, -30, -35, -50], 
    c=[125, 1.25, 600], 
    topboundary="semi", 
    hstar=-5.85, 
    order=3, 
    ndeg=1, 
) 
p4 = PolygonInhomMaq( 
    ml, 
    xy=coords_zandbaan, 
    kaq=[20, 20, 25], 
    z=[-5.5, -10, -20, -20, -30, -35, -50], 
    c=[750, 1.25, 600], 
    topboundary="semi", 
    hstar=-6, 
    order=3, 
    ndeg=1, 
) 
p5 = PolygonInhomMaq( 
    ml, 
    xy=coords_zuidelijk, 
    kaq=[20, 20, 25], 
    z=[-5.5, -10, -20, -20, -30, -35, -50], 
    c=[1000, 1.25, 600], 
    topboundary="semi", 
    hstar=-6, 
    order=3, 
    ndeg=1, 
) 
p6 = PolygonInhomMaq( 
    ml, 
    xy=coords_zuidplas, 
    kaq=[20, 20, 25], 
    z=[-5.6, -10, -20, -20, -30, -35, -50], 
    c=[1000, 1.25, 600], 
    topboundary="semi", 
    hstar=-5.2, 
    order=3, 
    ndeg=1, 
) 
ref = Constant(ml, xr=110000, yr=453500, 
hr=-3.8) 
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Figuur F.4 laat twee gebiedsdekkende kaarten van de stijghoogte zien: links op basis van de 

regionale beschikbare gegevens en rechts de verbeterde kaart gebruikmakend van 15 extra 

stijghoogtemetingen in de MT-polder. De eerste stijghoogtekaart is gemaakt op basis van de 

resultaten van het LHM-model, gecorrigeerd voor beschikbare metingen. De dichtheid aan 

stijghoogtemetingen (uit DINO-loket) in en rond de polder is echter laag. Deze kaart is 

gebruikt voor het maken van kaart 1 van het opbarstrisico. Vergelijking tussen deze 

stijghoogtekaart en de 15 extra stijghoogtemetingen laat een grote discrepantie zien. Deze 

verandering in stijghoogte heeft een grote invloed gehad op de opbarstrisico berekeningen in 

het gebied. De uitkomsten zijn daarmee gevoelig voor het opnemen van metingen in de 

berekeningen hebben.  

 
Figuur F.4 Het gebiedsdekkende beeld van de stijghoogte op basis van (1) regionaal beschikbare gegevens (LHM-

berkeningen en correctie voor metingen) en (2) lokale gegevens (analytische elementen model en correctie voor de 

15 exta stijghoogtemetingen)  
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G Opbarstindex berekeningen  

De opbarstindex kan in principe worden berekend voor elke willekeurige diepte in het 

bodemprofiel; op elke diepte bestaat een grondwaterdruk en een gronddruk. Voor de 

constructie van risicokaarten wordt de opbarstindex echter berekend voor één diepte, 

namelijk aan de top van het eerste watervoerende pakket. Als daar een scheur ontstaat, kan 

het water vanuit het eerste watervoerende pakket in kwelsituaties ongehinderd omhoog 

stromen, en ontstaat een wel. Deze diepte wordt hier het aangrijppunt genoemd. 

 

De opbarstindex is berekend als: 
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Met: 

•   de gronddruk bij het aangrijppunt  

• 
p

de grondwaterdruk bij het aangrijppunt  

• w  de dichtheid van water 

• h  de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket 

• z  de plaatshoogte bij het aangrijppunt 

• i de dichtheid van de voxel (verzadigd of onverzadigd) 

• iz
de dikte van de voxel 

De gronddruk bij het aangrijppunt wordt berekend als het gewicht van de bodemkolom boven 

het aangrijppunt. Zie Figuur G.1 voor een grafische weergave van de berekening van de 

opbarstindex. De exacte methodiek wordt in de onderstaande subhoofdstukken verder 

toegelicht. 

 

De berekening van de maaiveldopbarstindex is weergegeven in Figuur E.3. 
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Figuur G.1 Illustratie van de berekening van de opbarstindex, voor een bodemkolom met, van onder naar boven, 

zand, klei en veen (onder een ophooglaag). Het aangrijppunt bevindt zich op de overgang van het goeddoorlatende 

zand naar de slechtdoorlatende klei.  

 

Het aangrijppunt is gedefinieerd als de overgang van het goed doorlatende zandafzettingen 

van het eerste watervoerende pakket naar de slecht doorlatende afzettingen van de deklaag. 

Dit aangrijppunt valt veelal samen met de diepte waarop de kleiige en venige sedimenten van 

de Holocene deklaag op het Pleistocene zand van het eerste watervoerende pakket liggen. 

Holocene zandige stroomruggen die in contact staan met het Pleistocene zand vormen een 

verlenging van het eerste watervoerende pakket.  

 

Het grondgewicht onder een slootbodem is geringer dan in het omliggende land. Dit resulteert 

in een lagere opbarstindex voor sloten. Om de opbarstindex voor sloten te berekenen is het 

grondgewicht opnieuw berekend, vanaf de slootbodem. Hier is slootbodem gedefinieerd als: 

maaiveld – drooglegging – waterdiepte. Het gewicht van het water in de sloot wordt 

toegevoegd aan het grondgewicht. Met dit gereduceerde grondgewicht wordt de opbarstindex 

opnieuw berekend (Figuur G.2). Er wordt aangenomen dat de slootkanten geen bijdrage 

leveren aan de gronddruk op het aangrijppunt onder de sloot.  
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Figuur G.2 Illustratie van de berekening van de slootopbarstindex. 
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H Overwegingen met betrekking tot het berekenen van het 
opbarstrisico volgens de standaardmethode 

Interpretatie van de opbarstindex 

De kaarten in dit rapport tonen contouren van de berekende opbarstindex en dus 

kwantitatieve informatie. De waarden geven echter slechts een indicatie (groot/matig/klein) 

van de kans dat opbarsting optreedt; of een maat voor de gevoeligheid van het terrein voor 

opbarsting bij lichte of zwaardere ingrepen (vooral ontgravingen). De index heeft geen heel 

precieze betekenis. In deze sectie wordt een aantal aspecten besproken die relevant zijn voor 

de interpretatie.  

 

Vergelijking van de gebruikte index met geotechnische toetsnormen 

De in deze studie gehanteerde opbarstindex is afgeleid uit de toetsingsnorm die gebruikt 

wordt voor het bepalen van ‘bezwijken door opdrijven’ in de Nederlandse norm voor 

geotechnisch ontwerp van constructies (NEN, 20163). Het bezwijken door opdrijven van een 

bodemlaag, bijvoorbeeld onder een ontgraving of bouwput (= constructie) (Figuur H.1), is wat 

in de huidige studie wordt aangeduid met ‘opbarsten’. 

 

 
Figuur H.1 Schematische weergave van de situatie bij een ontgraving of bouwput. 

 

De geotechnische norm geeft aan dat de waterspanning te allen tijde kleiner moet zijn dan de 

constant veronderstelde verticale (effectieve) gronddruk aan de basis van de laag waarvoor 

bezwijken door opdrijven wordt getoetst. Om bezwijken/opbarsten te voorkomen geldt dan (in 

de notatie van dit rapport): 

 

p 
 ofwel 

1I
p


= 

 

 

Het kritieke punt (opbarstgrenswaarde) ligt volgens de norm dus bij I = 1. In de praktijk is het 

echter gebruikelijk om een veiligheid van 1.1 te gebruiken. Soms wordt voor bouwfasen die 

niet al te lang duren ook wel 1.05 geaccepteerd. De contourwaarde 1.1 die in dit rapport 

wordt gebruikt moet dus in principe geïnterpreteerd worden als een waarde waarvoor de kans 

dat opbarsting plaatsvindt klein is. 

 

Voor een relatief smalle ontgraving (bouwput of sleuf) bevat de geotechnische toetsnorm een 

aangepaste rekenmethode die ervan uitgaat dat de grondlagen aan beide zijden van de 

                                                   
3 NEN, 2016. Nederlandse norm NEN-9997-1 (nl); Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1: Algemene regels. 
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ontgraving, door het principe van spanningsspreiding, een bijdrage leveren aan de verticale 

gronddruk  midden onder de ontgraving.  

 

 

lokaal spanningsspreiding
I

p

 +
=

 
 

Dit heeft een gunstig effect in de zin dat het I vergroot en de kans op opbarsting verkleint. 

Een watergang kan worden beschouwd als een relatief smalle ontgraving. De bijdrage van 

spanningsspreiding is in de berekeningen van dit rapport niet meegenomen. Dat betekent dat 

de opbarstrisicokaarten voor watergangen een beeld geven dat het opbarstrisico wat 

overschat in vergelijking met de opbarstingrisicokaarten voor het maaiveld. De invloed van 

spanningsspreiding op I hangt af van veel factoren en is hier niet geanalyseerd. Een verschil 

met (droge) bouwputten is dat bij watergangen de ontgraving grotendeels gevuld is met 

water. Dit vermindert de invloed van spanningsspreiding. De invloed van spanningsspreiding 

neemt ook af naarmate het aangrijpingspunt van opbarsting ondieper ligt. Dat zijn over het 

algemeen de situaties waarin de opbarstindex laag is, en het geïnterpreteerde opbarstrisico 

hoog. 

 

Het grondkegel-opbarstmodel van De Jongh 

In 2004 is een alternatief of aanvullend opbarstmodel voorgesteld (De Jong, 2004; Land & 

Water nr. 11, november). Dit model is niet opgenomen in de norm. Het model gaat ervan uit 

dat de ongedraineerde schuifsterkte aan de randen van de ontgraving een extra weerstand 

levert tegen opbarsting. Er wordt hierin impliciet vanuit gegaan dat opbarsting plaatsvindt 

doordat de hele grondmoot (grondkegel) onder de ontgraving bezwijkt/loskomt langs de 

randen van de ontgraving (Figuur H.2). Van Leeuwen (2008) 4 concludeert dat dit model 

fysisch onjuist is en de opbarstveiligheid overschat. 

 

 

 
Figuur H.2 Schematische weergave van het grondkegel-opbarstmodel van De Jongh. 

 

De rol van cohesie 

Cohesie (samenhang) is in de grondmechanica een grootheid die samen met de 

wrijvingscoëfficiënt invloed heeft op de sterkte van de grond tegen brosse vervorming 

(breukvorming). Het laatste moet plaatsvinden bij opbarsting om paden te creëren waarlangs 

het overspannen water een weg kan vinden en wellen kan vormen. Een grotere cohesie 

betekent in principe een grotere sterkte. Van Leeuwen (2008) zegt hierover (p. 85): “Zeer 

                                                   
4 Van Leeuwen, R.E., 2008. Bouwputvernageling; een studie naar een ontwerpmethodiek voor bouwputvernageling. 

Afstudeerverslag TU Delft https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:f08b4f82-38d7-416d-a075-

0f5ad3ba9a9c/datastream/OBJ/download 
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aannemelijk is dat de cohesieve afsluitende grondlaag enige weerstand biedt tegen 

vervormen. Het cohesieve grondmateriaal bezit namelijk enige treksterkte waardoor de 

grondlaag zich als een ligger kan gedragen. Hierdoor kunnen lokale instabiliteiten worden 

tegen gewerkt”. De cohesie van zand is nihil of afwezig. Klei en veen hebben over het 

algemeen een kleine cohesie. Literatuur over de invloed van cohesie op het opbarstproces is 

ons niet bekend. Op basis van theoretische overwegingen kunnen echter een aantal 

verwachtingen worden opgesteld (hypotheses of postulaten) waarvan we willen benadrukken 

dat deze niet geverifieerd zijn. Figuur H.3 illustreert de concepten. 

 

• Cohesie maakt het waarschijnlijk dat de betreffende laag bij de kritische conditie I = 1 

eerst wordt opgetild (opdrijft), waarbij het loskomt (delamineert) van het 

onderliggende niet-cohesieve goed-doorlatende materiaal (vaak zand). 

• De tussenliggende ruimte vult zich met water; er ontstaat een waterkussen. 

• Bij de groei van het waterkussen neemt de lengte van de onderkant van de opgetilde 

laag toe; hierdoor ontstaat er rek in onderkant van deze laag. 

• Bij voldoende grote rek zal opbarsting plaatsvinden. Een grotere cohesie kan het 

moment van opbarsten uitstellen en gepaard gaan met de vorming van een groter 

waterkussen en grotere opheffing aan maaiveld. Bij grote cohesie is het denkbaar dat 

er evenwicht ontstaat zonder dat er opbarsting plaatsvindt. Tijdens de groei van de 

bel neemt de waterdruk aan de basis van de opgetilde laag af, en daarmee de 

opbarstindex I. 

• Wanneer de opheffing plaatsvindt onder een waterlichaam (watergang) stroomt het 

oppervlaktewater weg van de opheffing. Dit verlaagt de grondspanning aan de basis 

van de opgetilde laag, daarmee blijft de oorspronkelijke waarde van de opbarstindex I 

in stand en kan de opheffing doorgaan (positieve terugkoppeling). De kans dat het 

proces doorzet en leidt tot opbarsting is daardoor waarschijnlijk groter onder 

watergangen dan onder maaiveld. 

 

 

Figuur H.3 Hypothetisch conceptueel model van fases die leiden tot opbarsten en waarin cohesie mogelijk een rol 

speelt. 

 

De conclusie is dat cohesie het opbarstrisico vooral voor maaiveldcondities mogelijk zou 

kunnen verkleinen. Een kwantitatieve uitspraak kan daar op dit moment echter niet aan 

verbonden worden en verdient nader onderzoek. In dat onderzoek zou ook gekeken kunnen 

worden naar de rol van deviatorische terreinspanningen, zoals horizontale rek in de oevers 

naast watergangen. 
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De rol van grondwaterdynamiek 

In de huidige berekeningen is de index bepaald op basis GHG stijghoogte en GLG freatische 

grondwaterstand. Verder wordt onder watergangen de grondspanning in de huidige 

berekeningswijze niet beïnvloed door de grondwaterstand. De stijghoogte kan op bepaalde 

momenten hoger zijn dan de GHG. Dat betekent dat de index voor watergangen iets kan zijn 

overschat. 
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I Correlatiedigrammen 10-90 precentielen 
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J kaartenatlas 

Zie voor de kaartenatlas de aparte pdf file 

 

 

 

 


