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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Naar aanleiding van de werkzaamheden in de Prinses Irenebuurt in het kader van de ontwikkeling 
van de Zuidas en het ZuidasDok zijn er vragen naar boven gekomen bij de buurtbewoners met 
betrekking tot de grondwatersituatie. Het gaat hierbij vooral om vragen over de gevolgen van de 
werkzaamheden op de grondwaterstand en de gevolgen voor de fundering. In dit rapport is 
onderzocht welke meetgegevens er zijn met betrekking tot het grondwater, het 
oppervlaktewater, de bodemopbouw, maaiveldhoogte en de funderingen. Deze gegevens zijn 
geïnterpreteerd, en er is onderzocht of werkzaamheden in het verleden invloed hebben gehad op 
het grondwaterniveau en of er langdurige droogstand van houten paalkoppen is geweest. Het 
rapport heeft als doelstelling de bewoners van de buurt te informeren en geeft geen uitsluitsel of 
conclusies over eventuele gevolgen van werkzaamheden. De gegevens die gebruikt zijn in het 
onderzoek zijn gegevens die publiek toegankelijk zijn en in sommige gevallen aangeleverd door 
bewoners. Er zijn geen nieuwe meetgegevens gebruikt en het rapport doet dan ook geen uitspraak 
over de correctheid van de aangeleverde gegevens. 

1.1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt kort de werkwijze aangestipt en de algemene informatiebronnen die 
gebruikt zijn. In hoofdstuk 3 zijn alle gegeven verzameld omtrent: maaiveldhoogte, oppervlakte- 
en grondwater, bodemopbouw, aanwezige peilbuizen, neerslag en fundering. Ook is een korte 
paragraaf toegevoegd over bemalingstypen die bij veel voorkomende werkzaamheden worden 
toegepast. In hoofdstuk 4 is gekeken naar de hoeveelheid neerslag en de ondiepe en diepe 
grondwaterstanden in de Prinses Irenebuurt. Ook is gekeken of specifieke werkzaamheden terug 
te vinden zijn in de monitoring van de (on)diepe grondwaterstand. Conclusies en aanbevelingen 
zijn in hoofdstuk 5 gegeven.  
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2 Aanpak 

2.1 Werkwijze, onderzoeksmethode 

Aan de hand van de basisinformatie, wordt in dit rapport de grondwaterstand inzichtelijk gemaakt 
in de Prinses Irenebuurt in Amsterdam. Met behulp van tijdreeksanalyse wordt  de 
grondwaterstand onderzocht. Er wordt specifiek gekeken naar de langjarige trend van de ondiepe 
grondwaterstand (ophooglaag), de diepe grondwaterstand in het 1e watervoerend pakket (1e 
zandlaag onder de waterremmende laag), en de neerslag. Recente werkzaamheden in de Prinses 
Irenebuurt worden ook kwantitatief meegenomen in de tijdreeksanalyse. Tevens wordt er een 
overzicht gegeven van de funderingsgegeven in de Prinses Irenebuurt en een samenvatting van 
verschillende bemalingstypen. In Bijlage 1 is een uitleg gegeven van een aantal veelgebruikte 
termen.  

2.2 Informatiebronnen 

We hanteren de volgende basisinformatie: 
 Waternet: Peilbuizen informatie; 
 Dinoloket: database voor de bodemopbouw, GeoTOP v1.3; 
 KNMI: neerslag data van meteorologische station Schiphol; 
 AHN: Algemeen Hoogte Bestand Nederland voor maaiveldhoogte informatie, versie AHN3. 
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3 Basisinformatie 

3.1 Locatie Irenebuurt 

Het onderzochte gebied betreft de Prinses Irenebuurt in Amsterdam, aangegeven in Figuur 1 met 
een rood kader. In de periode 2011 tot 2015 zijn er verschillende werkzaamheden in de Prinses 
Irenebuurt geweest waarbij verlaging van de ondiepe grondwaterstand in de ophooglaag nodig is 
geweest. Een overzicht van de verschillende werkzaamheden is te vinden in Tabel 1 (zie pagina 13) 
en een visueel overzicht in Figuur 7 (zie pagina 14). 
  

 
Figuur 1: Onderzoeksgebied Irenebuurt [Atlas Amsterdam, 2016].  
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3.2 Maaiveld 

De maaiveldhoogte is beschikbaar bij het AHN en is te zien in Figuur 2. De straten in de Prinses 
Irenebuurt liggen rond NAP +0,50 m (met een variatie van +/- 0,2 m).  Delen van de kaart zijn wit 
zoals bijvoorbeeld het Zuider Amstelkanaal en bebouwing, hier is niet gemeten door het AHN.  
 

 
Figuur 2: Overzichtskaart maaiveldhoogte (m NAP) Prinses Irenebuurt met de legende [AHN, 2016]).  

3.3 Oppervlaktewater 

Het oppervlaktewater wordt beheerd met een stelsel van polders en (boezem) watergangen  en de 
waterstand wordt op streefpeil gehouden met gemalen en pompen.  
 
Het Zuider Amstelkanaal ten noorden van de Prinses Irenebuurt is een boezemwatergang en heeft 
een waterpeil van NAP -0,40 m. Het Beatrixpark ten oosten van de Prinses Irenebuurt heeft tevens 
een boezempeil van NAP -0,40 m. De Binnendijkse Buitenveldertse polder ten zuiden van de 
ringweg A10 heeft een streefpeil van NAP -2,00 m. De ringwatergangen rondom de begraafplaats 
ten westen van de Irenebuurt hebben ook een waterpeil van NAP -2,00 m [Waternet, 2016]. De 
oppervlaktewaterpeilen zijn zichtbaar in Figuur 6 op bladzijde 11. De oppervlaktewaterpeilen 
fluctueren veel minder in vergelijking met de grondwaterstand.  
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3.4 Ondiepe bodemopbouw 

De bodemopbouw in de Prinses Irenebuurt is aangegeven in Figuur 3. De ophooglaag bestaat uit 
opgebracht zand en is ongeveer 2 meter dik. De deklaag is een combinatie van veen, klei, leem en 
zandlagen met een totale dikte van tussen de 10 à 11 m. Onder de deklaag bevindt zich de 1e 
zandlaag bestaande uit zand en leem tot een diepte van NAP -40 m [Dinoloket,2016].  
 

 
Figuur 3: Ondiepe bodemopbouw Irenebuurt [Dinoloket, 2016].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i De diepere ondergrond in Amsterdam wordt niet behandeld in dit rapport, maar men wordt doorverwezen naar 

de website http://www.dinoloket.nl waar een overzichtelijk beeld van de ondergrond van Nederland kan worden 

gevonden.   

http://www.dinoloket.nl/
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3.5 Grondwater  

Grondwater stroomt en de aard van de ondergrond bepaald primair hoe snel én waarnaar toe het 
grondwater kan stromen. In watervoerende lagen zoals de ophooglaag en de 1e zandlaag stroomt 
grondwater hoofdzakelijk horizontaal met hogere snelheid dan in waterremmende lagen 
(hoofdzakelijk verticale stroming). De deklaag is een voorbeeld van een waterremmende laag met 
een zeer lage stroomsnelheid.  
 
De ophooglaag is niet overal aanwezig in Amsterdam, en heeft daarom ook niet de naam ‘1e 
watervoerend pakket.’ Met 1e watervoerend pakket wordt de 1e zandlaag onder de deklaag 
bedoelt. 
 
In de Prinses Irenebuurt varieert de diepe grondwaterstand (1e watervoerend pakket) tussen NAP – 
3,0 m en -2,0 m, zie Bijlage 4 . De ondiepe grondwaterstand wordt behandeld in hoofdstuk 4.2.  
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3.6 Grondwater monitoring 

De grondwaterstand in de Prinses Irenebuurt wordt met verschillende peilbuizen op een aantal 
dieptes (in verschillende bodemlagen) bemeten. Grondwaterstanden in de ophooglaag worden 
gemeten met A-filters, en de grondwaterstanden in het 1e watervoerend pakket worden gemeten 
met C-filters, zie Figuur 6. Deze benaming wordt gehanteerd door Waternet, de beheerder van het 
grondwater meetnet. In Bijlage 2 is een overzicht van alle A & C filters in de Prinses Irenebuurt van 
Waternet.  
 
In waterremmende lagen zoals de deklaag wordt de grondwaterstand niet gemeten. De frequentie 
van metingen kan sporadisch (laagfrequent) zijn (12 x per jaar) maar kan ook hoogfrequent zijn 
door dagelijkse metingen.  
 

 
Figuur 4: Locatie (diepte) van de metingen in zowel het diepe als in het ondiepe grondwater.  
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Laagfrequent meten levert informatie voor het bepalen van een gemiddelde grondwaterstand 
over meerdere jaren en wordt vaak met de hand gedaan door middel van handmetingen. 
Hoogfrequente metingen leveren informatie over specifieke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld 
een piekbui, of een bemaling.  
 

 
Figuur 5: Twee dataloggers [Solinst, 2016]. 

 
Hoogfrequente metingen worden vaak gedaan met een datalogger, zie Figuur 5. Een datalogger is 
een apparaat dat in de peilbuis wordt gehangen en op deze manier op een bepaald tijdstip de 
grondwaterstand meet. Dataloggers kunnen worden ingesteld om bijvoorbeeld elke minuut, elk 
uur, of elke dag de grondwaterstand te meten 
 
De locatie van de verschillende peilfilters is te zien in Figuur 6. Er zijn veel peilbuizen te zien in de 
Prinses Irenebuurt, maar de bruikbaarheid varieert. Om specifieke werkzaamheden in beeld te 
brengen is het duidelijker als er een langjarige reeks aanwezig is die hoogfrequent meet (elke dag); 
zo kunnen de werkzaamheden worden onderscheiden van natuurlijke fluctuaties.   
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Figuur 6: Alle aanwezige A en C filters in de Prinses Irenebuurt en het oppervlaktewaterpeil van de Begraafplaats (NAP -2,0 m) en de Amstellandboezem (NAP -0,4 m). De 

Binnendijkse Buitenveldertse polder ten zuiden van de ringweg A-10 heeft een oppervlaktewaterpeil van NAP -2,0 m. 

NAP -0,4m 

N
A

P -0,4m
 

N
A

P 
-2

,0
 m

 



 

12 
 

Gemeente Amsterdam 
 
Grondwaterrapportage Prinses  Irenebuurt 
Grondwater inzichtelijk in de Prinses Irenebuurt in Amsterdam Zuid 

Versie 2  
20 maart 2017    
Kenmerk 50520/002-2017  
Pagina 12 van 64 

3.7 Neerslag 

Het KNMI heeft verschillende meteorologische stations met dagelijkse metingen. Schiphol is het 
dichtstbijzijnde meteorologische station met een volledige reeks met dagelijkse neerslagdata 
vanaf 1971. Daarom is er voor gekozen om neerslagdata van Schiphol te gebruiken.  

3.8 Bemalingstypen 

De Informatie in dit hoofdstuk komt uit het “Grondwaterzakboekje 2016, van Bram Bot.” 
Bij een bouwputbemaling wordt grondwater onttrokken. Het doel van de bouwputbemaling is het 
verlagen van de (on)diepe grondwaterstand zodat onder droge omstandigheden inde bouwput 
kan worden gewerkt. Er zijn in hoofdlijnen twee soorten ondiepe bemaling: 

- Bij een open bemaling wordt het water met drains en klokpompen onttrokken uit het 
uitgegraven deel van de bouwput.  

- Bij bronbemaling wordt de grondwaterstand via buizen met filters en vacuümpompen 
verlaagd.  

 
Gesloten bouwputconstructies, kunnen worden uitgevoerd met bijvoorbeeld een stalen damwand. 
Het voordeel van een gesloten bouwput is onder andere het reduceren van een 
grondwaterstandsverlaging in de omgeving.  
 
Bij een retourbemaling wordt het onttrokken grondwater weer teruggebracht in de ondergrond 
buiten de bouwput. Dit kan toegepast worden als de grondwaterstand in de omgeving veel 
verlaagd wordt door de bemaling.  
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3.9 Werkzaamheden 

In Tabel 1 is een overzicht te zien van de belangrijkste werkzaamheden in de Prinses Irenebuurt. 
Deze werkzaamheden kunnen mogelijk worden teruggevonden in de ondiepe 
grondwatertijdsreeksen, doordat er sprake was van bemaling waarbij de grondwaterstand tijdelijk 
werd verlaagd tot onder de natuurlijke laagste stand. In Figuur 7 is een overzicht van enkele 
werkzaamheden in de Prinses Irenebuurt in de periode 2010-2015. De informatie over de 
werkzaamheden is terug te vinden in Bijlage 5 . 
 

Tabel 1: Werkzaamheden waarbij sprake was van een grondwateronttrekking, zie ook Bijlage 5 . 

Jaartal Type Locatie 
Maart 2010  
t/m juli 2011 

Aanbrengen gasleiding, 
regenwaterriool en 
transportriool vervanging  

Pr. Marijkestraat: 
kruising Minervalaan t/m  
kruising Pr. Irenestraat 

April t/m  
juli 2013 

Stadsverwarming Beethovenstraat: 
Prinsessenflat tot einde Prinses Irenestraat 

Januari t/m  
juni 2014 

Stadsverwarming Van de Beethovenstraat, Minervapad, Brandts 
Buysstraat, Willem Pijperstraat naar de Peter 
van Anrooystraat 

Mei t/m  
juli 2014 

Stadsverwarming, 
waterleiding en riolering.  

Peter van Anrooystraat, Willem Pijperstraat en 
de kruising Parnassusweg 

26 t/m 30  
januari 2015 
 

Gasleiding 
Stadsverwarming 

Prinses Irenestraat: 
tussen de Minervalaan en de  
Prinses Marijkestraat 

12 t/m 23  
januari 2015 

Gasleiding  Eduard van Beinumstraat 

April t/m  
augustus 2015 

Kabels en leidingen werk 
t.b.v. ZuidasDok,  

1e fase: westelijk deel Pr. Irenestraat: Minerva-as 
& Parnassusweg)  
2e fase: oostelijk deel Pr. Irenestraat:  
tussen Minerva-as & Beethovenstraat 

 
In Hoofdstuk 4.5 is te zien welke werkzaamheden zijn terug te vinden in de tijdreeksen.  
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Figuur 7: Overzicht van een aantal werkzaamheden in de Prinses Irenebuurt in de Periode 2010-2015.  
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4 Resultaten 

4.1 Neerslag  

Neerslag heeft veel invloed op de ondiepe grondwaterstand, waardoor neerslagvariaties ook 
worden bekeken bij het beoordelen van ondiepe grondwater-tijdreeksen. In Figuur 8 is het totaal 
aan neerslag in millimeter per jaar te zien over de periode 1971 tot 2015. De gemiddelde 
neerslagsom per jaar over de jaren 1971-2015 is 807 mm/jaar. Een stijgende trend is waarneembaar 
in Figuur 8, weergegeven met de zwarte lijn. De minste hoeveelheid neerslag is gevallen in het jaar 
1976 (492 mm) en de meeste neerslag is gevallen in het jaar 1998 (1199 mm). 
 

 
Figuur 8: Neerslagsom per jaar in mm (1971-2015), met een lineaire trendlijn (zwarte lijn).  
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4.2 Ondiepe grondwaterstanden 

De Prinses Irenebuurt ligt in zijn geheel in de Amstellandsboezem. De ondiepe grondwaterstand in 
de Prinses Irenebuurt wordt beïnvloed door het aanwezige oppervlaktewater.  
 
Ten noorden is het Zuider Amstelkanaal met een peil van NAP – 0,4 m en ten oosten het 
Beatrixpark waar ook eenzelfde oppervlaktewaterpeil van NAP – 0,4 m wordt gehanteerd. Een 
bijzonder locatie ten westen van de Prinses Irenebuurt is de polder Begraafplaats waar een 
oppervlaktewaterpeil wordt gehanteerd van NAP – 2,0 m. Ten zuiden van de Prinses Irenebuurt is 
de BB-polder waar een peil van NAP -2,0 m wordt gehanteerd.    
 
In Figuur 10 zijn vier peilbuizen weergegeven die een langjarige meetreeks hebben  geregistreerd. 
Met deze langjarige meetreeks is zichtbaar of  de grondwaterstand over de jaren heen veranderd 
is. De locatie van de vier peilbuizen is te zien in Figuur 9.  
 
De trend loopt ongeveer horizontaal en lijkt zelfs iets te dalen, wat aangeeft dat over de jaren 
heen de grondwaterstand weinig is veranderd. Het is wel mogelijk dat een bepaald jaar relatief nat 
of droog is geweest, zoals bijvoorbeeld te zien is in de periode 1995-1997. Tijdens deze jaren is 
weinig neerslag gevallen en zijn er ook lager dan gemiddelde grondwaterstanden te zien.  
 
De gemiddelde ondiepe grondwaterstand in de Prinses Irenebuurt varieert tussen de NAP -0,2 en -
0,6 m.  
 

 
Figuur 9: Locatie van vier (geel gemarkeerd) peilbuizen in de Prinses Irenebuurt met een langjarige meetreeks.  
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Figuur 10: Langjarige meetreeks met data van vier peilbuizen met filters in de ophooglaag (ondiepe grondwaterstand). 
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Figuur 11 is gemaakt met behulp van het Gemeentelijk Grondwatermodel Zuidas (GGZ) en geeft 
de gemiddelde ondiepe grondwaterstand weer in de Prinses Irenebuurt. In het figuur geven 
gestippelde zwarte pijlen op een paar locaties een indicatie van de stromingsrichting van het 
ondiepe grondwater. 
 

 
Figuur 11: Gemiddelde freatische grondwaterstand (m NAP) bepaald met behulp van het GGZ. Witte vlakken zijn 

watergangen of ondergrondse constructies die het ondiepe grondwaterpakket afsluiten zoals bijv. kelders. 

Gestippelde zwarte pijlen geven op enkele locaties een indicatie van de stromingsrichting van het ondiepe 

grondwater.  
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4.3 Grondwater en Funderingen  

Auteur: Stella Vlasman, Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam.  
 
Er is archiefonderzoek gedaan naar de verschillende gebouwsoorten in de Prinses Irenebuurt. De 
oprichtingstekeningen van deze objecten zijn bestudeerd en de volgende gegevens zijn hieruit 
gehaald. In Bijlage 6 zijn funderingsgegevens te zien die zijn aangeleverd door een bewoner van de 
Prinses Irenebuurt. De oprichtingstekeningen van deze objecten zijn bestudeerd en de volgende 
gegevens zijn hieruit gehaald, zie Tabel 2. Specifiek is gekeken naar de bovenkant van de houten 
paalkoppen, en naar de aanwezigheid van eventuele betonopzetters. De betonopzetter is een 
verlenging van de houten paal en is gemaakt van beton.  
 
Nota bene: de adressen zijn willekeuring uitgekozen  
 
Tabel 2: Archiefonderzoek naar de fundering in de Prinses Irenebuurt.  

  Bouwjaar Bovenkant 
houten 
paalkoppen 
[m]  

Bovenkant 
paalkoppen met 
betonopzetter 
[m] 

Lengte 
betonopzetter [m] 

Prinses Margrietstraat 34 1956 1,40 -P 0,60 -P  

Minervalaan 101 1961 2,40 -P   
Minervalaan 113 1960 onder kelder onder rest  
Prinses Margrietstraat 7-15 1954  1,12 -P 1,50 m. / 1,00 m. 
Prinses Marijkestraat 25 1956  0,48 + NAP ? 1,50 m. (nuttig 1,20) 
   0,48 + NAP ? 2,00 m. (nuttig 1,70) 
Henriette Bosmansstraat 
44 

1954  aanwezig, 
zaaghoogte 
houtenpalen 0,20 
m - laagste 
waterstand 

 

Willem Pijperstraat 27 1954  aanwezig  
Catherina van Rennesstraat 1956 1,90 -P enkele  
Beethovenstraat 195-265 1961 n.v.t. n.v.t. betonpalen 
Beatrixflat, 
Beethovenstraat 139-147 
en Anton Verheij, Anton 
Verheijstraat 3-7 
 

1956 0,65 -NAP   
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Peilmaat / Maaiveld / NAP 
Peilmaat(P=0) is gewoonlijk de hoogte  van de begane grondvloer. Op de archieftekeningen is niet 
te lezen wat de Peilmaat (=P) is ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil). In de buurt is te 
zien aan de opstapjes en de flauwe hellingen naar de voordeuren dat Peil ongeveer 10 á 15 cm 
boven het maaiveld ligt. Voor het maaiveld is de hoogte van het trottoir genomen. 
De actuele hoogte van het maaiveld (trottoir) is af te leiden via de site www.ahn.nl, Actueel 
Hoogte Bestand Nederland. Gemiddeld is voor het maaiveld dan NAP +0,50 m aan te houden 
voor de Prinses Irenebuurt. 
 
Diepte houten paalkoppen 
Uit Tabel 2 is af te  lezen dat vaak voor de fundering gebruik is gemaakt van houten palen, en 
houten palen met een betonopzetter.  
 
Houten palen zijn gebaat met plaatsing onder water. Als de houten palen droog staan komen er 
bacteriën in de paal die kunnen zorgen voor rot in de paal, de draagkracht wordt dan teniet 
gedaan. Dit kan voorkomen bij palen die constant of zeer langdurig droogstaan. Een kortstondige 
droogstand zal geen nadelige invloed hebben. Er is geen wetenschappelijk onderzoek waarin staat 
welke maximale tijd van droogstand tot vermindering draagkracht leidt. 
 
Naast de invloed van de grondwaterstand op de draagkracht van de fundering kan ook de kwaliteit 
van de gebruikte houten palen en de uitvoering invloed hebben op de draagkracht.  
 
Diepte houten paalkoppen met grondwaterstand 
Uit bijgaand schema blijkt dat de bovenkant van de houten paalkoppen gemiddeld op NAP -0,80 
m zitten. Als de fundering hoger is beëindigd zijn betonopzetters gebruikt. 
 
Bij de gebouwen Beatrixflat en Anton Verheij is de paalkophoogte NAP -0,65 m.  
Deze diepte ten opzichte van de gemiddelde grondwaterstand van NAP -0,40 m geeft geen 
problemen.  
 
Uit de grafieken van de peilbuizen blijkt dat er sporadisch een piek met een grondwaterstand van 
NAP -1,40 m wordt gemeten. In Bijlage 3 is een grafiek te zien waarin de hoogte van de 
paalkoppen van NAP – 0,80 m is aangegeven.  
 
Voor de gebouwen Beatrixflat en Anton Verheij kan er gekozen worden voor het uit voorzorg: 

• Doen van peilbuismetingen tijdens (grond)werkzaamheden dichtbij deze gebouwen en 
zorgdragen voor zoveel als mogelijk géén lagere grondwaterstand dan NAP -0,60 m. 

• Het laten uitvoeren van een nulmeting van de staat van de huidige houten paalfundering 
(funderingsonderzoek). 

 
 
 

http://www.ahn.nl/
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Figuur 12: Diepte van de houten paalkoppen met de grondwaterstand.  

4.4 Werkzaamheden 

4.4.1 Riolering 

In de periode van maart 2010 tot en met juli 2011 zijn er in de Prinses Irenebuurt werkzaamheden 
uitgevoerd. Deze werkzaamheden waren het aanbrengen van een gasleiding en de vervanging van 
het regenwaterriool en het transportriool. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de Prinses 
Marijkestraat van de kruising met de Minervalaan tot en met de Kruising met de Prinses 
Irenestraat, zie ook Figuur 7.  
 
Opsomming van peilbuizen van Noord naar Zuid langs de Prinses Marijke straat: 

- F05059A: Meetreeks t/m 2009 
- F05304A: Meetreeks 2013 t/m 2015 
- F05298A: Meetreeks 2013 t/m 2016 

Huis 
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- F05284A: Meetreeks 2013 t/m 2015 
- F05305A: Meetreeks 2013 t/m 2015 
- F05060A: Meetreeks t/m 2010 
- F05313A: Meetreeks 2015 
- F05263A: Meetreeks 2011 t/m 2014 
- F05306A: Meetreeks 2013 t/m 2015 
- F05299A: Meetreeks 2013 t/m 2016 
- F05307A: Meetreeks 2013 t/m 2015 
- F05061A: Meetreeks 1963 t/m 2016 

 
Het merendeel van de peilbuizen in de Prinses Marijkestraat waren niet actief gedurende de 
periode 2010/2011. In de periode 2010/2011 waren er ook nog geen dataloggers aanwezig in de 
Prinses Irenebuurt. Peilbuis F05061A heeft een langjarige meetreeks, waardoor zichtbaar is of 
grondwaterstanden veranderd zijn over de jaren heen. In Figuur 14 is te zien dat er vanaf de jaren 
’80 een licht dalende trend in de grondwaterstand waarneembaar is en dat er in 2012 weer een 
periode van iets hogere grondwaterstanden is gemeten. De laagste standen zijn in 2014 gemeten.  
 
De werkzaamheden aan de riolering zijn niet goed terug te vinden in de peilbuizen van Waternet, 
omdat er op dat moment in het verleden weinig actief metende peilbuizen aanwezig waren. 
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Figuur 13: Locatie van peilbuis F05006A en F05061A.  
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Figuur 14: Peilbuis F05006A (Minervalaan) en F05061A (kruising Prinses Marijkestraat met de Prinses Irenestraat).  
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4.4.2 Drainage Minervapad 

In de periode van eind augustus/begin september 2013 is in de Prinses Irenebuurt parallel aan het 
Minervapad drainage aangelegd.  
 
In de Prinses Irenebuurt zijn er zes dataloggers (zie Figuur 15) die hebben gemeten in de periode 
2013-2015, de tijdreeksen zijn helaas niet altijd continue. Figuur 16 is een combinatie van vijf 
peilbuizen met ondiepe filters en dagelijkse regendata van het KNMI van meteorologische station 
Schiphol. Voor het bekijken van de drainage in het Minervapad zijn vijf dataloggers gebruikt, 
waarin informatie naar voren komt over de werking van de aangelegde drainage. Peilbuis F05063A 
ligt te ver van de drainage af en geeft geen informatie over de werkzaamheid. In 2014 is bij Filter 
F05295A een rechte lijn zichtbaar, dit is een periode waarin niet is gemeten. 
 
In de 1e helft van 2013 zijn de tijdreeksen vergelijkbaar, ze volgen elkaar en reageren hetzelfde op 
de gemeten regenbuien. Voornamelijk de grote regenpieken van meer den 20 mm komen 
duidelijk terug in de tijdreeksen van de ondiepe filters.  
 
In augustus 2013 wijken twee peilbuizen af, waarna F05295 A, nooit meer terug naar zijn oude 
niveau gaat, maar blijft steken rond NAP -0,25 m. Niet geheel toevallig ligt deze peilbuis het dichts 
van de vier langs het Minervapad. Ook in 2015 komt F05295 A niet voorbij NAP -0,25 m. 
 
Door deze combinatie van peilfilters te bekijken wordt duidelijk dat de aangelegde drainage in 
ieder geval tot midden 2015 werkzaam is in het Minervapad. In Figuur 16 wordt ook zichtbaar dat 
de reikwijdte van drainage beperkt is. In de verder weg gelegen peilbuis F05298A is namelijk geen 
effect van drainage waarneembaar.  
 

 
Figuur 15: Locatie van de aanwezige dataloggers in de Prinses Irenebuurt, kleurcodering komt overeen met de 

kleuren in Figuur 16.  
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Figuur 16: Neerslag in combinatie met freatische grondwaterstand. De rode lijn is de neerslag in mm per dag, de andere lijnen zijn de ondiepe grondwaterstanden van de 

peilbuizen: Fo5295A, F05298A, F05304A, F05305A en F05307A. 
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4.4.3 Stadsverwarming 

Tabel 3: Werkzaamheden aan o.a. de stadsverwarming in de Prinses Irenebuurt.  

Jaartal Type Locatie 
April t/m  
juli 2013 

Stadsverwarming Beethovenstraat: 
Prinsessenflat tot einde Prinses Irenestraat 

Januari t/m  
juni 2014 

Stadsverwarming Van de Beethovenstraat, Minervapad, Brandts 
Buysstraat, Willem Pijperstraat naar de Peter van 
Anrooystraat 

Mei t/m  
juli 2014 

Stadsverwarming, 
waterleiding en riolering.  

Peter van Anrooystraat, Willem Pijperstraat en de 
kruising Parnassusweg 

26 t/m 30  
januari 2015 
 

Gasleiding  
Stadsverwarming 

Prinses Irenestraat: 
tussen de Minervalaan en de  
Prinses Marijkestraat 

 
De stadsverwarming is aangelegd in de periode april 2013 tot en met januari 2015. In april 2013 is 
begonnen in de Beethovenstraat en vanuit daar is via het Minervapad, de Brandts Buysstraat, 
Willem Pijperstraat naar de Peter van Anrooystraat gewerkt.  
 
In de buurt van het Beatrixpark zijn geen dataloggers aanwezig, maar wel peilbuizen die met de 
hand worden gemeten. Enkele van de handgemeten peilfilters zijn te zien in  Figuur 17 hier is een 
verlaging te zien in de periode juli tot en met september 2013 én in de periode januari tot en met 
mei 2014. De grondwaterstandsverlaging komt niet lager dan NAP -0,75 m.  
 

 
Figuur 17: Locatie van vier peilbuizen met A-filters in de buurt van de Beethovenstraat/Beatrixpark. De kleuren 

komen overeen met de kleuren gebruikt in Figuur 18.
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Figuur 18: Enkele ondiepe peilbuizen (F05055A, F05168A, F05286A, F05296A) met filters in de ophooglaag die met de hand worden bemeten. Ook aanwezig is de neerslag 

in mm per dag. 
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In Figuur 20 is in de periode april tot en met augustus 2014 een verlaging te zien in peilbuis 
F05298A. Deze peilbuis staat in de Prinses Marijkestraat ten noorden van de kruising met de 
Brandts Buysstraat. De maximale gemeten verlaging in de datalogger (F05298A) is rond de NAP -
0,8 m.  
 
In dezelfde periode worden ook enkele handmetingen gedaan, die ook een verlaging in de 
grondwaterstand weergeven. De handmetingen liggen tussen NAP -0,6 en -1,4 m. Peilbuis 
F05131A staat op de hoek Willem Pijperstraat en Brandts Buysstraat vlak naast de 
werkzaamheden, waardoor vrij lage grondwaterstanden gemeten worden. Peilbuis F05295A staat 
langs het Minervapad waar de werkzaamheden zijn geweest. Lokaal kunnen grote verschillen 
optreden, zoals te zien op 15 april 2014.  
 
De grondwaterverlaging als gevolg van de werkzaamheden zal onder de woningen kleiner zijn dan 
in de peilbuizen omdat de woningen verder van de werkzaamheden af liggen. Desondanks bestaat 
de mogelijkheid dat de houten paalkoppen in deze periode van april tot en met augustus 2014 
droog hebben gestaan.   
 
In Figuur 21 is de tijdreeks te zien van de ondiepe filter van peilbuis F05063A, deze peilbuis staat op 
de kruising van de Prinses Irenestraat met de Willem Pijperstraat. De tijdreeks strekt van  
september 2011 tot en met augustus 2014, en in deze periode is er vier keer per dag gemeten. In 
de grafiek is ook de neerslag van meteorologisch station Schiphol te zien tijdens deze periode. In 
de periode juli tot en met september 2013 is een verlaging te zien tot  en met NAP -0,6 m. Dit zijn 
waarschijnlijk de werkzaamheden van de stadsverwarming in de Prinses Irenestraat.  
 
Een tweede verlaging is zichtbaar in Figuur 21 in de periode mei 2014 tot en met september 2014 
tot en met een diepte van maximaal NAP -0,7 m. Tijdens deze periode zijn er werkzaamheden 
geweest in de Willem Pijperstraat aan de stadsverwarming, waterleiding en riolering.  
 

 
Figuur 19: Locatie van de peilbuizen te zien in Figuur 20.  
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Figuur 20: Enkele ondiepe peilbuizen (F05005A, F05132A, F05131A, F05284A) met filters in de ophooglaag die met de hand worden bemeten. Ook aanwezig is F05298A dit 

is een tijdreeks gemeten met een datalogger. 
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Figuur 21: Tijdreeks van de ondiepe filter van peilbuis F05063A(kruising Prinses Irenestraat met Willem Pijperstraat) in combinatie met de neerslagreeks van 

meteorologisch station Schiphol. 
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4.4.4 Kabels en leidingen ZuidasDok 

In de periode april tot en met augustus 2015 zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen 
geweest in de Prinses Irenestraat. De werkzaamheden zijn in het westelijke deel van de Prinses 
Irenestraat begonnen (Kruising Parnassusweg en Prinses Irenestraat), en zijn geëindigd bij de 
kruising van Prinses Irenestraat met de Beethovenstraat.  
 
Deze werkzaamheden zijn terug te zien in de tijdreeksen van vier peilbuizen te zien in Figuur 23. 
De meeste verlaging (tot NAP -1,4 m) is te zien in peilbuis F05217 op de kruising van de 
Parnassusweg met de Prinses Irenestraat. In peilbuis F05063A is ten tijde van de werkzaamheden 
niet gemeten. Peilbuis fo5061A op de kruising van de Prinses Irenestraat met de Prinses 
Marijkestraat laat een maximale verlaging van NAP -1 m zien.  
 
De gemeten grondwaterstand varieert tijdens de werkzaamheden in 2015 tussen NAP – 0,2 en -1,4 
m.  
 

 
Figuur 22: Locatie van de peilbuizen te zien in Figuur 22.  
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Figuur 23: Vier peilbuizen (F05061A, F05217A, F05198A, F05063A) met ondiepe grondwaterstanden in de Prinses Irenebuurt.  
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4.5 St. Nicolaaslyceum 

De werkzaamheden bij het St. Nicolaaslyceum zijn toegevoegd in de rapportage om inzicht te 
geven in de effecten en bouw van ondergrondse constructies. De ondergrondse constructie is ook 
zichtbaar in Figuur 11 in het Gemeentelijk Grondwatermodel Zuidas (Blz. 18).  
 
Het nieuwe St. Nicolaaslyceum in Amsterdam Zuid is gebouwd in de periode vanaf winter 2010 tot 
en met oktober 2012. Bij het nieuwe St. Nicolaaslyceum is een ondergrondse parkeerkelder 
gebouwd. Deze parkeerkelder is gebouwd met behulp van een bemaling binnen damwanden, ook 
was er sprake van een bemaling in het 1e watervoerend pakket (spanningsbemaling). Het oude St. 
Nicolaaslyceum aan de Prinses Irenestraat in Amsterdam Zuid is gesloopt in de periode herfst 2012 
tot en met herfst 2013. 
 
Figuur 24 geeft een overzicht van de peilbuizen van Waternet in de buurt van het Sint 
Nicolaaslyceum. Alleen peilbuis F05235A heeft een langere tijdreeks, peilbuis F05199 en F05198 
meet zowel in de ophooglaag als in het 1e watervoerend pakket.  
 
In Figuur 25 is een overzicht van vier peilbuizen met ondiepe tijdreeksen die meten in de buurt van 
de werkzaamheden. Er komt geen duidelijk beeld van de bouwkuipbemaling naar voren ten tijden 
van de werkzaamheden. Dit klopt omdat er binnen damwanden is gewerkt, waardoor er minimale 
effecten op de ondiepe grondwaterstand zijn. In de meetreeksen van de ondiepe grondwaterstand 
zijn geen duidelijke effecten te vinden van opstuwing door de aanwezigheid van de ondergrondse 
parkeergarage.  
 

 
Figuur 24: De locatie van de vier ondiepe peilbuizen aangegeven met zwarte cirkel (F05286A, F05235A, F05045A, 

F05296A) aanwezig in Figuur 25 en de twee diepe peilbuizen aangegeven met rode cirkel (F05199, F05198).
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Figuur 25: Vier peilbuizen met tijdreeksen met ondiepe grondwaterstanden in de buurt van het Sint Nicolaaslyceum. 
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In Figuur 26 is een grafiek te zien met twee tijdreeksen van twee diepe peilbuizen aanwezig in de 
Prinses Irenebuurt. Deze peilbuizen geven tijdreeksen van de diepe grondwaterstand, dus de 
grondwaterstand in het 1e watervoerend pakket (1e zandlaag). Peilbuis F05199 staat ten noorden 
van het St. Nicolaaslyceum lang de Prinses Irenestraat en laat een verlaging zien tijdens de bouw 
van het nieuwe gebouw. Doordat tijdens de bouw er grondwater onttrokken is uit het 1e 
watervoerend pakket wordt in de periode begin 2011 tot en met begin 2013 de diepe 
grondwaterstand licht verlaagd naar NAP -3,1 m.  
 
Doordat de deklaag, een waterremmende laag,  aanwezig is tussen het 1e watervoerend pakket en 
de ophooglaag is er niets van de spanningsbemaling terug te zien in de ophooglaag.  
 

 
Figuur 26: Twee diepe peilbuizen (F05198C en F05199C) in de Prinses Irenebuurt die hebben gemeten tijdens de 

werkzaamheden aan het St. Nicolaaslyceum.  
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4.6 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusie  
De gemiddelde ondiepe grondwaterstand in de Prinses Irenebuurt varieert tussen de NAP -0,2 en -
0,6 m. Het gemiddelde maaiveldniveau ligt op NAP +0,5 m. De houten paalkoppen staan volgens 
het archief rond NAP –0,8 m. Dit maakt de Prinses Irenebuurt gevoelig voor zowel 
grondwateroverlast als -onderlast.  
 
Uit de tijdreeksen van de ondiepe peilbuizen blijkt dat er sporadisch en lokaal een  
grondwaterstand van NAP -1,40 m wordt gemeten tijdens bemalingen. Het is mogelijk dat de 
grondwaterstand bij houten funderingen als gevolg van werkzaamheden sporadisch en 
kortstondig onder NAP -0,8 m is gezakt, waardoor risico bestaat dat deze zijn drooggevallen.  
 
Aanbeveling 

• Bij werkzaamheden meten met dataloggers. 
• Bemalingen moeten bij Waternet/AGV worden gemeld. Waternet/AGV moet erop toezien 

dat bij werkzaamheden in de Prinses Irenebuurt niet, of zo kort mogelijk, tot onder een 
niveau van NAP -0,8 m bemalen wordt. 

• Bij bemalingen kunnen (tijdelijke) peilbuizen worden geplaatst met dataloggers naast de 
bouwkuip, zodat meerdere keren per dag de grondwaterstand gecontroleerd kan worden.  

• Indien toch tot onder het niveau van NAP -0,8 m bemalen wordt, dan dienen in de Prinses 
Irenebuurt waterremmende schermen, waterremmende bekisting of damwanden 
toegepast te worden om de grondwaterverlaging in de omgeving van de werkzaamheden 
te minimaliseren. 

• Geconstateerd is dat in een aantal peilbuizen de meetresultaten van dataloggers afwijken 
van handmetingen. We adviseren Waternet/AGV te verifiëren of de dataloggers de juiste 
grondwaterstanden registreren. 

• Bij twijfels over de staat van de funderingen kan dit met funderingsonderzoek worden 
vastgesteld. 
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https://atlas.amsterdam.nl/
http://www.dinoloket.nl/
http://www.knmi.nl/
http://www.solinst.com/
http://waternet.maps.arcgis.com/home/index.html
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Bijlage 1 -  Begrippenlijst 

Term Uitleg 
1e watervoerend 
pakket  

Zie 1e zandlaag.    

1e zandlaag Een bodemlaag in de ondergrond, aanwezig onder de deklaag. De 1e 
zandlaag bestaat voornamelijk uit zand en is watervoerend. In deze 
rapportage is de term ‘diepe grondwaterstand’ synoniem met de 
grondwaterstand in de 1e zandlaag (1e watervoerend pakket).  

Boezem  Het stelsel van met elkaar in verbinding staande waterlopen en meren 
waarop het water van lager gelegen polders wordt uit gepompt. 

Datalogger  Een klein apparaat wat in de peilbuis hangt en de grondwaterstand 
registreert, over het algemeen wordt met een datalogger hoogfrequent 
gemeten.  

Deklaag  Een waterremmende bodemlaag van ongeveer 12 meter dikte 
bestaande uit venen en kleien op een diepte van NAP -1 tot -13 m.  

Diepe 
grondwaterstand  

De diepe grondwaterstand is in deze rapportage de grondwaterstand in 
de 1e zandlaag (1e watervoerend pakket) onder de deklaag. 

Handmeting  Het met de hand meten van de grondwaterstand in een peilbuis, met 
behulp van een meetlint met lood. Over het algemeen wordt 
laagfrequent gemeten met handmetingen. 

Model In de hydrologie is een model meestal een wiskundige voorstelling van 
een hydrologisch systeem van grond- en oppervlaktewater. Een model 
is een benadering van de werkelijkheid.  

Ondiepe 
grondwaterstand  

De grondwaterstand in de ophooglaag, de meest oppervlakkige 
grondwaterstand.  

Ophooglaag  Een watervoerende bodemlaag in de ondergrond,  door mensen 
aangebracht, bestaande uit zand. 

Oppervlaktewaterpeil  Het oppervlaktewaterpeil is het niveau van het oppervlaktewater ten 
opzichte van N.A.P.  en wordt beheerst door het waterschap door 
middel van gemalen en stuwen. 

N.A.P. Het Nederlands standaard vergelijkingsvlak voor de hoogteligging. 

Peilbuis  Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine 
diameter voorzien van een filter, waarin de grondwaterstand c.q. 
stijghoogte kan worden gemeten. 

Stijghoogte  Zie de term ‘grondwaterstand.’ 
Streefpeil Kortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. 

een referentievlak, zoals NAP. 
Waterremmende laag  Een bodemlaag in de ondergrond, waarin water zéér langzaam stroomt, 

vaak bestaand uit klei en/of veen.  
Watervoerende laag  Een bodemlaag in de ondergrond, waarin water goed kan stromen  

bestaand uit zand en/of grind.  
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Bijlage 2 -  Locatie A & C peilfilters Waternet 
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Bijlage 3 -  Ondiepe grondwaterstand met hoogte paalkoppen  
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Bijlage 4 -  Diepe grondwaterstand Waternet 

 
Isohypsen (lijnen van gelijke grondwaterstanden) van de diepe grondwaterstand (1e watervoerend pakket) in 

Amsterdam. Het zijn gemiddelde grondwaterstanden (stijghoogten) over het jaar 2005 [Waternet, 2016]. 
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Bijlage 5 -  Brieven m.b.t. werkzaamheden 
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Bijlage 6 -  Funderingsgegevens bewoner 
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