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Om de centrale vraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden zijn er aanvullende 
werkzaamheden nodig, waarvoor, gezien de huidige bevindingen, de inspanning zeker te 
verantwoorden is: 
• Het uitvoeren van veldwerk op de nog niet bezochte locaties, met name in het 

beheersgebied van Scheldestromen. Daarnaast zijn er in Rivierenland nog enkele 
locaties niet bezocht. 

•       Het is aan te bevelen om de modelleerstudie uit te breiden naar alle locaties. 
• Voor enkele locaties zou de pipingsom gedetailleerder uitgevoerd kunnen worden, 

inclusief lokale informatie als stijghoogtes, polderpeilen en maatgevende belasting. 
•       De pipinggevoeligheid van een gebied dat relatief laag ligt t.o.v. van de directe 

omgeving zou onderzocht moeten worden binnen iMOD. 
• Daarnaast zou het goed zijn kort onderzoek te doen naar de gemiddelde duur van 

hoogwaters en het verloop van de deklaagdikte, om meer zekerheid over de mogelijke 
invloed van deze twee aspecten te krijgen. 

•       De inzichten uit de quickscan naar getijdenafzettingen moeten hierbij meegenomen 
worden. 
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1 Inleiding 

In het benedenrivierengebied, ruwweg ten westen van de lijn Montfoort-Gorinchem, worden 

opvallend weinig zandmeevoerende wellen waargenomen. Er zijn verschillende factoren die 

hierbij een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld: 

1 De aanwezigheid van een dikkere, maar wellicht ook anders opgebouwde deklaag 

(meer veen in het westen); 

2 Minder elkaar snijdende zandbanen, maar ook minder zandbanen die in contact staan 

met diepere zandlagen;  

3 Invloed van een andere korrelgrootteverdeling (fijner, meer silt, meer klei) ten opzichte 

van bovenstroomse gebieden (hierdoor ook meer intredeweerstand). 

 

De vraag die hier bijhoort, “Waarom zijn er weinig zandmeevoerende wellen in West-

Nederland”, is naar voren gekomen tijdens het opstellen van de Deltares-visie op piping (Van 

Beek et al., 2016): 

 

‘Een naar de ondergrond gedifferentieerde beoordelingsmethodiek, eenvoudig waar het kan 

en complex waar het nodig is, met handvatten voor slim en zinvol meten, waarin gebruik wordt 

gemaakt van de observaties uit de praktijk.’ 

 

Binnen deze visie zijn drie hoofdonderzoekslijnen uitgezet die complementair aan elkaar zijn 

en gezamenlijk opgepakt zouden moeten worden (Figuur 1.1). 

 

  
 

Figuur 1.1 De drie hoofdonderzoekslijnen binnen de Deltares-visie op piping 

 

In 2018 is hier mee gestart door verschillende aspecten van piping middels quickscans te 

onderzoeken (Hijma et al., 2018). Een van de deelprojecten omvat onderzoek naar het 

voorkomen van zandmeevoerende wellen in West-Nederland en de resultaten daarvan worden 

beschreven in dit rapport. In dit deelproject wordt ingezet op het kunnen begrijpen waarom op 

een aantal plekken (zie Figuur 1.2) in West-Nederland nog wel zandmeevoerende wellen worden 

waargenomen en hoe we deze kennis kunnen benutten bij toekomstige beoordelingen. Dit 

begrip wordt verkregen door het vaststellen van de bodemopbouw ter plaatse van de 

zandmeevoerende wel (handboringen) en aanvullende modellering.  
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De opzet van het deelproject is als volgt: 

 

A. Veldbezoeken met uitwerking 

 

Go or No-Go moment na tussenrapportage (go verkregen) 

 

B. Vervolgonderzoek 

Afhankelijk van de resultaten van het veldwerk en overleg met het regieteam wordt het 

deelproject verder ingevuld.  

 

C. Verwerken resultaten in aanbevelingen (dit memo) 

 

Dit memo vormt de eindrapportage van deze quickscan in 2018. Hieronder worden eerst de 

resultaten van 2018 beschreven. Vervolgens worden de belangrijkste bevindingen naar 

aanleiding van het veldwerk en de modellering gepresenteerd, waarna aanbevelingen voor 

2019 gegeven worden. 

 

 
 

Figuur 1.2 De locaties van de zandmeevoerende wellen waar veldwerk uitgevoerd is (groene cirkels). De zwarte 

vierkantjes tonen de zandmeevoerende wellen zoals momenteel geregistreerd in de landelijke database. Enkele 

daarvan zijn niet bekend bij de waterschappen. 
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2 Resultaten 

De werkzaamheden in 2018 hebben bestaan uit veldwerk bij locaties waar zandmeevoerende 

wellen in West-Nederland zijn gerapporteerd en een modelleerstudie waarbij op basis van de 

bevindingen van het veldwerk enkele belangrijke aspecten van het voorkomen van 

zandmeevoerende wellen zijn geanalyseerd. Hieronder wordt eerst het veldwerk besproken, 

daarna de modelleerstudie. 

2.1 Veldwerk bij zandmeevoerende wellen 

Er is met een viertal waterschappen contact gelegd. Alle waterschappen waren enthousiast en 

meewerkend. In het gebied van drie waterschappen is veldwerk uitgevoerd bij de locaties van 

de zandmeevoerende wellen (Schieland en Krimpenerwaard, Hollandse Delta en 

Rivierenland). In het gebied van Scheldestromen is vooralsnog geen veldwerk uitgevoerd, 

maar tijdens een afspraak met Hans van der Sande is al wel de pipingproblematiek en de 

locaties van de zandmeevoerende wellen besproken. Bij een eventueel vervolg van dit 

deelproject in 2019 kunnen deze locaties bezocht worden. 

2.1.1 Schieland en Krimpenerwaard 

 

Bergstoep 

In het beheersgebied van Schieland en Krimpenerwaard is maar 1 zandmeevoerende wel 

bekend. Dit is niet dezelfde als in de landelijke database (zichtbaar in Figuur 1.2). De wel in de 

landelijke database is niet bekend bij het waterschap. Figuur 2.1 geeft de locatie van de wel en 

de boringen.  

 

Op een lidarbeeld van de omgeving van de wel is te zien dat rondom de wel er een 

cirkelvormige laagte is ontstaan (Figuur 2.2). Ook in het veld was duidelijk een verlaging 

zichtbaar. De eigenaar van het perceel gaf aan dat dit al heel lang speelt en dat er regelmatig 

extra materiaal is aangebracht. De wel bevindt zich aan het begin van een kopsloot, op 

respectievelijk 10 m van de binnenteen en circa 50 m van de Lek (schaardijk).  

 

De eerste boring is uitgevoerd direct naast de locatie van de zandmeevoerende wel. Na een 

toplaag van aangebracht materiaal (bijna 2 m) is tot op een diepte van 660 cm –mv een gelaagd 

pakket aangetroffen, bestaande uit afwisselingen van zand en (zandige) klei (Figuur 2.3). Naar 

beneden toe neemt het percentage zand toe. Een nabij gelegen sondering laat zien dat daar 

het zandige pakket tot -15.5 m NAP doorgaat en gelegen is op een meter klei die de afsluitende 

laag vormt van het daaronder gelegen watervoerende pakket (Formatie van Kreftenheye). De 

diepteligging van de top van de Formatie van Kreftenheye wisselt sterk: in andere sonderingen 

start deze al op -13 m NAP. Het is dus goed mogelijk dat de zandige afzettingen van de Lek in 

de nabije omgeving van de wel in contact staan met het diepere watervoerende pakket. De 

eerstvolgende boring richting de polder laat een vergelijkbaar beeld zien. Polderwaarts vindt er 

binnen 15 m een snelle overgang plaats naar een opbouw van kleiige oeverafzettingen op een 

dik veenpakket.  
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Figuur 2.1 Locatie van de wel (groene stip) en de boringen (zwarte stippen) nabij het veer van Bergstoep. 

 

 
Figuur 2.2 Lidarbeeld van de omgeving van de wel nabij Bergstoep. De locatie van de wel is met een groene cirkel 

aangegeven, de boringen met zwarte stippen. Rondom de wel ligt het maaiveld laag (rond -1 m NAP) en richting de 

polder neemt de maaiveldhoogte eerst toe. Bij de overgang van de zandige oever van de Lek naar het veengebied 

neemt de maaiveldhoogte snel af met enkele decimeters. De rivier is herkenbaar aan het golfpatroon (onderkant 

figuur).  
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Het optreden van een zandmeevoerende wel op deze locatie heeft zeer waarschijnlijk te maken 

met: 

• De aanwezigheid van een dunne deklaag onder de slootbodem, met daaronder een 

zandpakket dat zeer waarschijnlijk in contact staat met het Pleistocene watervoerende 

pakket 

• De relatief lage ligging van het gebied ten opzichte van de omgeving 

• De nabijheid van de Lek (50 m) 

• De snelle polderwaartse overgang van een zandlichaam naar een dik klei- en 

veenpakket, waardoor mogelijk opstuwing optreedt. 

 

 
 

Figuur 2.3 Ondergrondopbouw nabij de zandmeevoerende wel van Bergstoep.  
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2.1.2 Hollandse Delta 

In het gebied van Hollandse Delta zijn twee locaties bezocht. Ook hier blijkt bij navraag dat er 

een mismatch is tussen de bij het waterschap bekende wellen en de landelijke database. 

 

Mariapolder 

Deze locatie ligt aan de Dordtse Kil, net ten noorden van de samenvloeiing met het Hollands 

Diep (Figuur 1.2). Figuur 2.4 geeft de locatie van de wel en de boringen. Deze locatie is anders de 

wel in de landelijke database in de Mariapolder. De Mariapolder is relatief recent ingedijkt 

(1795). Voor die tijd vormde het gebied de rand van de Dordtse Kil en was daarmee onderdeel 

van het oeversysteem (platen) van deze estuariene getijdengeul. 

 

 
Figuur 2.4 Locatie van de wel (groene stip) en de boringen (zwarte stippen) in de Mariapolder. Het water rechts is de 

Dordtse Kil. 

 

Het gevolg hiervan is goed te zien in Figuur 2.5: de Mariapolder ligt relatief hoog ten opzichte 

van de meer naar het westen gelegen polders. Dit is veroorzaakt door een langere periode van 

sedimentatie. Het hoogteprofiel in Figuur 2.5 laat verder zien dat het maaiveld rondom de wel 

rond de 0.5-0.7 m NAP ligt en dat het maaiveld richting het noordwesten afneemt tot -0.2 m 

NAP. De afstand van de wel tot de binnenteen is 20 m; tot de Dordtse Kil ongeveer 75 m. De 
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kwelweglengte is overigens mogelijk langer dan 75 m. Dit geldt voor alle genoemde afstanden 

in dit memo vanaf de wel tot de buitenteen: dat zijn minimale kwelweglengtes. 

 

 
Figuur 2.5 Lidarbeeld van de omgeving van de wel in de Mariapolder. De locatie van de wel is met een groene cirkel 

aangegeven, de boringen met zwarte stippen. Het hoogteprofiel ligt langs de zwarte lijn.  

 

De eerste boring is uitgevoerd direct naast de locatie van de zandmeevoerende wel, de overige 

drie op afstanden van circa 20 m. De eerste boring die is uitgevoerd heeft een diepte van 9 m, 

de andere drie boringen zijn tot dieptes van ongeveer 3 m uitgevoerd. De boringen laten een 

vergelijkbaar profiel zien in de eerste drie meter, namelijk een pakket siltige klei van 1.5-2 m 

dik op lemig zand (Figuur 2.6). Rond een diepte van -2 a -2.5 m NAP gaat het lemige zand over 

in ‘schoon’ fijn zand. Het veldwerk is onder het grondwater uitgevoerd met een guts, waardoor 

het pakket zand alleen doorboord kon worden door te jutteren. Hierbij wordt de guts snel op en 

neer bewogen, waardoor het zand verweekt en de guts verder de grond in geduwd kan worden. 

Bij deze manier van boren kan feitelijk alleen vastgesteld worden dat er zand aanwezig is, maar 

eventuele gelaagdheid kan bij deze boormethode niet vastgesteld worden. 

 

De top van het Pleistocene ligt in dit gebied rond de -7 m NAP en bestaat uit een dekzandpakket 

van 1.5 m dik, gelegen op grove rivierafzettingen van de Formatie van Kreftenheye. De diepe 

boring naast de wel laat zien dat het geullichaam van de Dordtse Kil ligt ingebed in de Formatie 

van Kreftenheye en dus in direct contact staat met het watervoerende pakket. Het 3D-

geologische model van TNO-Geologische Dienst van Nederland voor de ondiepe ondergrond 

(GeoTOP) geeft aan dat deze kortsluiting zich alleen voordoet in de nabije omgeving van de 

wel, ruwweg in een gebied van 500 m langs de dijk). Daarbuiten komt veel vaker een 

afsluitende klei- en veenlaag voor tussen het geullichaam van de Dordtse Kil en het Pleistocene 

zand. 

 

Het optreden van een zandmeevoerende wel op deze locatie heeft zeer waarschijnlijk te maken 

met: 
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• De aanwezigheid van een zeer dunne deklaag onder de slootbodem, met daaronder 

een zandpakket dat hoogstwaarschijnlijk in contact staat met Pleistocene 

watervoerende pakket, terwijl in de nabije omgeving dit waarschijnlijk niet het geval is. 

 

 
  

Figuur 2.6 Ondergrondopbouw nabij de zandmeevoerende wel in de Mariapolder. 
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Hekelingen 

Deze locatie ligt aan het Spui, net ten zuidoosten van Hekelingen (Figuur 1.2). Figuur 2.7 geeft 

de locatie van de wel en de boringen. Het Spui zelf is ontstaan tijdens de Allerheiligenvloed 

van 1532. De wel is ontstaan in een volkstuinencomplex. 

 

 
Figuur 2.7 Locatie van de wel (groene stip) en de boringen (zwarte stippen) bij Hekelingen. Het water onder is het 

Spui. 

 

Het lidarbeeld in Figuur 2.8 laat zien dat de wel in een laaggelegen gebied ligt. De rechthoekige 

vorm van dit laaggelegen gebied komt overeen met de ligging van het volkstuinencomplex. Een 

bewoner gaf aan dat dit gebied altijd moerassig is geweest. Het gebied direct ten westen van 

het volkstuinencomplex ligt hoger en ten tijde van het veldwerk leek dit gebied verder 

opgehoogd te worden. De maaiveldhoogte in het volkstuinencomplex ligt rond -2.2 m NAP, ten 

westen ervan rond -1.6 m NAP, een aanzienlijk verschil dus. De afstand van de wel tot de 

binnenteen is 20 m; tot het Spui ongeveer 100 m.  

 

De eerste boring is uitgevoerd direct naast de locatie van de zandmeevoerende wel, de overige 

twee op afstanden van circa 15-25 m. De drie boringen laten een vergelijkbaar profiel zien, 

namelijk een veenpakket van circa 2 m, daaronder een dunne laag klei en dan zandige 

getijdengeulafzettingen (Figuur 2.9). Een sondering uit de directe omgeving laat zien dat het 

getijdengeulzand doorgaat tot een diepte van minstens -20 m NAP en daarmee in contact staat 

met het Pleistocene zand. In de nabije omgeving is dit volgens anders sonderingen niet het 

geval. Het getijdengeulzand is zeker niet allemaal afkomstig van het Spui. Het proefschrift van 

Hijma (2009) laat zien dat in dit gebied het geullichaam van het Spui in contact staat met oudere 

getijdengeulafzettingen die gevormd zijn in het estuarium van de Maas in de periode 7500-

5000 jaar geleden. Deze oudere geulafzettingen staan lokaal in contact met het Pleistocene 

zand. 
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Figuur 2.8 Lidarbeeld van de omgeving van de wel nabij Hekelingen. De locatie van de wel is met een groene cirkel 

aangegeven, de boringen met zwarte stippen. Het hoogteprofiel ligt langs de zwarte lijn.  

 

Het optreden van een zandmeevoerende wel op deze locatie heeft zeer waarschijnlijk te maken 

met: 

• De aanwezigheid van een dunne deklaag onder de slootbodem, met daaronder een 

zandpakket dat zeer waarschijnlijk in contact staat met Pleistocene watervoerende 

pakket 

• In de omgeving is in het algemeen de deklaag een stuk dikker 

• De relatief lage ligging van het gebied ten opzichte van de omgeving. 
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Figuur 2.9 Ondergrondopbouw nabij de zandmeevoerende wel bij Hekelingen 
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2.1.3 Rivierenland 

In het gebied van Rivierenland zijn locaties van 5 zandmeevoerende wellen bezocht, die in drie 

delen gegroepeerd kunnen worden: Groot-Ammers, Sleeuwijk-West en Sleeuwijk-Oost (Figuur 

1.2). Ten opzichte van de landelijke database zijn er geen grote afwijkingen, alleen zijn de 

locaties wat gedetailleerder bekend geworden door contact met eigenaren van de percelen. 

 

Groot-Ammers 

Deze locatie ligt aan de Lek, vlak bij de locatie waar de Ammersche Boezem op de Lek gemaald 

wordt (Figuur 2.10). De wel bevindt zich in een kleine achtertuin, in gebied waar vroeger ook 

andere bebouwing heeft gestaan (bronnen: bewoner en topotijdreis.nl). 

 

 
Figuur 2.10 Locatie van de wel (groene stip) en de boringen (zwarte stippen) in de Mariapolder. Het water bovenaan 

is de Lek, het water rechts de Ammersche Boezem. 

 

Volgens de bewoner, die er al meer dan 20 jaar woont, is het wellen begonnen direct na het 

verleggen en aanpassen van de dijk circa 4 jaar geleden. Vanwege de overlast is er ook een 

peilbuis geplaatst naast de dijk, waarschijnlijk met als doel te begrijpen waarom er kwel 

ontstaat. De bewoner geeft verder aan dat er circa 1 m onder de kruin van de dijk regelmatig 

water uit dijk sijpelt en laat daar ook foto’s van zien. Verder valt op dat in de sloot achter het 

huis een metalen pijpje boven het slootpeil uitsteekt waaruit water stroomt. Uit het pijpje komt 

altijd water. Verwacht mag worden dat dit pijpje tot in de Formatie van Kreftenheye geslagen 

is en vroeger een waterbron vormde voor de bewoners. De afstand van de wel tot de 

binnendijkse teen is 5 m; tot de Lek ongeveer 90 m. Een nabijgelegen sondering laat zien dat 

het slappe pakket hier tot meer dan 10 m dik is. 

 

Een eerste poging tot een diepe boring strandde op circa 1 m diepte op bakstenen. Bij tikken 

op de bakstenen met de guts klonk een hol geluid, wat mogelijk inhoudt dat er een holle ruimtes 

aanwezig, wellicht behorende bij eerdere bebouwing. De boring die wel geslaagd is laat na een 
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verstoorde laag van circa 1.5 m dik (puin, klei, zand) een veenpakket zien van ongeveer 2.3 m 

dik, met daaronder humeuze klei tot een diepte van 6 m –mv.  

 

Het optreden van een zandmeevoerende wel op deze locatie heeft zeer waarschijnlijk te maken 

met: 

• Verstoringen door de mens. Hiermee worden funderingen/ruimtes van gesloopte 

gebouwen bedoeld, maar ook de werkzaamheden tijdens de recente dijkverzwaring. 

 

Sleeuwijk-West 

Deze locaties liggen aan de Boven Merwede, tussen Werkendam en Sleeuwijk in (Figuur 1.2, 

Figuur 2.11). De boringen zijn direct naast de locaties gezet waar volgens de 

eigenaren/beheerders zandmeevoerende wellen zijn. Deze locaties komen niet exact overeen 

met de locaties van de landelijke database. Bij Sleeuwijk-West 2 is de meest zuidelijke boringen 

gezet nabij een locatie waar vroeger een waterput geslagen is tot in het Pleistoceen. 

 

 
Figuur 2.11 Locatie van de wellen (groene stip) en de boringen (zwarte stippen) bij Sleeuwijk-West. Het water boven 

is de Boven Merwede. 

 

Het lidarbeeld in Figuur 2.12 laat zien dat de boringen bij de oostelijk wel (Sleeuwijk-West 2) 

op een relatief hoge rug liggen en dat deze rug slingerend, min of meer parallel aan de Boven 

Merwede, te vervolgen is richting het westen. De westelijke wel (Sleeuwijk-West 1) bevindt zich 

in een laagte tussen deze rug en de dijk. De laagte wordt aan de zuidelijke kant begrensd door 

een kade, die de kwelkade heet. Het maaiveld in de laagte ligt rond 0.25 m NAP, terwijl de 

hoogste delen van de rug op 1 m NAP liggen. De wel bij Sleeuwijk-West 1 ligt op circa 5 m van 

de binnenteen en 85 m naast de Boven Merwede. Bij Sleeuw-West ligt de binnenteen op circa 

180 m, de buitenteen op 230 m. 

 

Bij Sleeuwijk-West 1 wordt een pakket zand en zandige klei aangetroffen tot circa -1.5 m NAP. 

Daaronder worden matig grove tot grove zandige geulafzettingen aangetroffen. Een 

vergelijkbare opbouw wordt aangetroffen bij de twee noordelijkste boringen bij Sleeuwijk-West 

2. De meest zuidelijke boring ligt naast het zandlichaam van de Merwede en laat beneden de 

-2.5 m NAP vooral veen en humeuze klei zien. Op een diepte van bijna -10 m NAP wordt weer 

zand aangetroffen. Dit zand vormt de top van de Formatie van Kreftenheye. Boringen en 
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sonderingen in de nabije omgeving laten een wisselend beeld zien van de dikte van het 

geullichaam van de Merwede: soms staat het in contact met het Pleistoceen en soms niet. 

Bij Sleeuwijk-West ligt verder een opvallend grofzandig pakket direct aan de oppervlakte. 

Volgens de beheerder is dit gebied nooit opgehoogd geweest en het zandpakket doet natuurlijk 

aan. Het pakket is waarschijnlijk ontstaan in de periode na de St. Elizabethvloeden in het eerste 

kwart van de 15de eeuw, nabij de nieuwe ontstane monding van de Merwede in de gevormde 

binnenzee. 

 

 
Figuur 2.12 Lidarbeeld van de omgeving van de wellen bij Sleeuwijk-West. De locaties van de wellen zijn met een 

groene cirkel aangegeven, de boringen met zwarte stippen. De hoogteprofielen liggen langs de zwarte lijnen. 

 

Het optreden van een zandmeevoerende wel bij Sleeuwijk-West 1 heeft zeer waarschijnlijk te 

maken met: 

• De aanwezigheid van een dunne deklaag, met daaronder een zandpakket dat wellicht in 

contact staat met Pleistocene watervoerende pakket 

• De relatief lage ligging van het gebied ten opzichte van de omgeving 

 

Het optreden van een zandmeevoerende wel bij Sleeuwijk-West 2 heeft zeer waarschijnlijk te 

maken met: 

• De aanwezigheid van een dunne deklaag in de slootbodem, met daaronder een 

zandpakket dat wellicht in contact staat met Pleistocene watervoerende pakket 

• De snelle polderwaartse overgang van een zandlichaam naar een dik klei- en 

veenpakket, waardoor mogelijk opstuwing optreedt. 

 



 

 

 

11202560-015-GEO-0006, 4 februari 2019, definitief 

 

 

Waarom zijn er weinig zandmeevoerende wellen in West-Nederland? 

 
15 

 
  

Figuur 2.13 Ondergrondopbouw nabij de zandmeevoerende wellen bij Sleeuwijk-West. 
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Sleeuwijk-Oost 

Deze locaties liggen aan de Boven Merwede, ten oosten van Sleeuwijk (Figuur 1.2, Figuur 

2.14). De uiterwaard bestaat hier uit een natuurgebied, Het Gors, met een nevengeul vrij dicht 

langs de dijk. De afstand van de wellen tot de binnenteen bedraagt circa 70 m, tot nevengeul 

circa 150 m. De westelijke wel ligt midden in een weiland volgens de coördinaat uit de landelijke 

database. Vermoedelijk klopt dit niet en is de wel in de sloot opgetreden. 

 

 
Figuur 2.14 Locatie van de wellen (groene stip) en de boringen (zwarte stippen) bij Sleeuwijk-Oost. Het water boven 

is een nevegeul van de Boven Merwede door het natuurgebied Het Gors. 

 

Het lidarbeeld in Figuur 2.15 laat zien dat de wellen gelegen zijn in een relatief laag gelegen 

gebied. Direct ten westen van de wellen ligt een gebied dat ’t Zand heet en hoog ligt. De hoogte 

is ontstaan door overslag tijdens een dijkdoorbraak. De hoogte is cirkelvormig en ligt direct ten 

zuiden van een voormalig wiel waar de dijk omheen slingert. ’t Zand ligt circa 1.5 m hoger dan 

het gebied met de wellen. Ook ten oosten van het wellengebied ligt het maaiveld meer dan 1 

m hoger. De laagte heeft vingerachtige vormen aan de zuidzijde, waarvan de oorsprong op dit 

moment onduidelijk is. 

 

De twee boringen rondom de westelijke wel die het dichtst bij de dijk staan laten een 

vergelijkbaar beeld zien: na komafzettingen van circa 1 m dik, komen tot dieptes van -7 m NAP 

oeverafzettingen voor. Deze oeverafzettingen bestaan uit afwisselingen siltige klei en meer 

zandige klei. Er zijn geen zandpakketten aanwezig. De boring meer richting de polder kent drie 

venige en/of humeuze trajecten binnen het pakket oeverafzettingen.  

 

De twee boringen rondom de meer naar het oosten gelegen wel laten dezelfde drie venige en 

humeuze pakketten zien. De oeverafzettingen zijn minder zandig. Rond -6 m NAP vindt er een 

overgang plaats naar een zandpakket dat minstens tot -9.5 m NAP reikt en zeer waarschijnlijk 

in contact staat met de onderliggende Formatie van Kreftenheye. 
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Figuur 2.15 Lidarbeeld van de omgeving van de wellen bij Sleeuwijk-Oost. De locaties van de wellen zijn met een 

groene cirkel aangegeven, de boringen met zwarte stippen. Het hoogteprofielen ligt langs de zwarte lijn. 

 

Het optreden van zandmeevoerende wellen op deze locaties heeft zeer waarschijnlijk te maken 

met: 

• De zeer lage ligging van het gebied ten opzichte van de omgeving 
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Figuur 2.16 Ondergrondopbouw nabij de zandmeevoerende wellen bij Sleeuwijk-West. 

 
  



 

 

 

11202560-015-GEO-0006, 4 februari 2019, definitief 

 

 

Waarom zijn er weinig zandmeevoerende wellen in West-Nederland? 

 
19 

2.2 Bevindingen naar aanleiding van het veldwerk: basis voor modelleerstudie 

Hierboven is per locatie uitgebreid ingegaan op de aanwezige grondopbouw en andere 

relevante omstandigheden. In Tabel 2.1 wordt voor verschillende factoren aangeven of deze 

een rol spelen bij het optreden van de zandmeevoerende wellen bij de onderzochte locaties. 

Met menselijke verstoring worden menselijke activiteiten bedoeld, afgezien van sloten graven, 

die een mogelijke verklaring vormen voor het optreden van zandmeevoerende wellen. 

 

Tabel 2.1 Overzicht van verschillende factoren voor de bezochte locaties 

Locatie Menselijke 

verstoring 

Deklaag- 

dikte (m) 

Relatief 

laag 

Veen in 

deklaag 

Zandlichaam 

gefundeerd 

Snelle polderwaartse 

overgang van zand 

naar 

kleiveen 

Bergstoep Nee ~1 Ja Nee Ja Ja 

Mariapolder Nee <0.5 Nee Nee Ja Nee 

Hekelingen Nee 2.5 Ja Ja Waarschijnlijk Waarschijnlijk 

Groot-Ammers Ja >5 Nee Ja n.v.t. n.v.t. 

Sleeuwijk-West 1 Nee <1 Ja Nee Waarschijnlijk Nee 

Sleeuwijk-West 2 Nee ~1 Nee Nee Waarschijnlijk Ja 

Sleeuwijk-Oost Nee 5-6 Ja Ja Ja Nee 

 

Op basis van deze tabel en de beschrijvingen in hoofdstuk kunnen de volgende conclusies 

getrokken worden: 

• De enige voorwaarde waar waarschijnlijk op alle locaties aan voldoen wordt is de 

aanwezigheid van een geullichaam dat in contact staat met de diepere Pleistocene en 

watervoerende zandlagen. Voor verschillende locaties zijn aanwijzingen dat deze 

kortsluiting met name in het gebied van de wel voorkomt en daarbuiten niet. 

• De helft van de wellen liggen in relatief lage gebieden, waarbij zowel aan de dijkkant 

(uiteraard) als aan de polderkant het maaiveld hoger ligt. 

• Bij twee locaties vindt er een zeer snelle polderwaartse overgang plaats van een 

zandlichaam naar een dik pakket veen en klei. Dit veroorzaakt mogelijk opstuwing en 

hogere drukken onder de deklaag. 

• De deklaag op de bezochte locaties is veelal dun, maar heeft bij Hekelingen en zeker bij 

Sleeuwijk-Oost een behoorlijke dikte. 

• Er is 1 locatie waar veen direct aan het maaiveld begint (Hekelingen), bij de andere 

locatie begint óf het veen dieper óf is niet aanwezig. De hypothese dat veen anders 

opbarst dan klei kan met de nieuwe dataset niet verder onderbouwd dan wel weerlegd 

worden. 

 

De aansluitende modelleerstudie is uitgevoerd in D-Geo Flow, en daarmee in een 2D-

configuratie. Het 2D-karakter van D-Geo Flow maakt dat de invloed van een relatief lage ligging 

ten opzichte van de 3D-omgeving niet onderzocht kan worden. Voor de modelleerstudie is 

daarom gekozen om te focussen op twee aspecten: 

1 De invloed van het wel of geen kortsluiting tussen de ondiepe, Holocene, zandlaag en het 

diepere watervoerende pakket. 

2 De invloed van een snelle polderwaartse overgang van zand naar klei/veen 

 

Uiteraard spelen in de werkelijkheid ook bij deze aspecten 3D-grondwaterstromingen een rol, 

maar in 2D is een bestudering van bovengenoemde 2 aspecten zeker mogelijk. Bij de studie 

naar een snelle polderwaartse overgang van zand naar klei is de configuratie bij Bergstoep 

gebruikt, bij de studie naar wel/geen kortsluiting zowel de configuratie bij Bergstoep als bij 

Mariapolder. 
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2.3 Modellering  

2.3.1 Kortsluiting ondiepe zandlaag met het 1e watervoerende pakket 

Binnen de geologische wereld wordt de huidige tijd waarin we leven het Holoceen genoemd. 

Dit tijdperk begon ongeveer 12,000 jaar geleden en luidde een warme periode in na de laatste 

ijstijd. De periode voor het Holoceen wordt het Pleistoceen genoemd. Aan het begin van het 

Holoceen bestond het oppervlak van Nederland voor een groot deel uit (begroeid) zand. Dit vrij 

grove zand is meestal afgezet door rivieren in de laatste ijsijd of daarvoor, waarbij ruwweg 

buiten het huidige rivierengebied dit rivierzand bedekt is met 1-2 m windafzettingen (dekzand). 

Bij elkaar vormt dit zand het 1e watervoerende pakket dat zich lateraal uitstrekt over tientallen, 

soms honderden, kilometers en diktes van vele tientallen meters kan bereiken. Het grondwater 

in dit pakket wordt op verschillende plaatsen gewonnen voor drinkwater. Ook hebben veel 

boeren een put geslagen in dit pakket voor de watervoorziening, dit bleek ook uit de gesprekken 

met de bewoners van het land waar het veldwerk is uitgevoerd. Bij één locatie (Groot-Ammers) 

steekt de open pijp van de put uit te sloot en geeft het gehele jaar door water, wat aangeeft dat 

de stijghoogte daar tot boven het maaiveld komt. Op veel plaatsen kan dit verwacht worden. 

 

Gedurende het Holoceen is onder invloed van zeespiegelstijging het zandige Pleistocene 

landschap bedekt geraakt met zowel klei, veen als zand. De dikte van het Holocene pakket 

neemt hierbij af van 25 m bij Hoek van Holland tot 1-2 m bij de Duitse grens. Voor piping zijn 

de zandlichamen van Holocene riviergeulen en getijdengeulen van belang, in deze pakketten 

zal onder de deklaag pipevorming kunnen optreden na het opbarsten van de deklaag en de 

vorming van zandmeevoerende wellen. In het oosten staan vrijwel alle Holocene zandlichamen 

in contact met het Pleistocene zand, simpelweg omdat dit laatste zand binnen enkele meters 

onder het maaiveld voorkomt. Richting het westen komt het Pleistocene zand steeds dieper te 

liggen, waardoor de kans toeneemt dat het Holocene zandlichaam niet in contact staat met het 

1e watervoerende pakket en ‘zweeft’ in een omgeving van klei en veen. Gezien de grote 

doorlatendheid en dikte van het Pleistocene rivierzand mag verwacht worden dat bij kortsluiting 

tussen het Holocene en Pleistocene zand er grotere drukken ontstaan onder de deklaag en dit 

heeft uiteraard invloed op de kans op piping.  

 

Om het effect van kortsluiting te analyseren zijn de opbouwen van Bergstoep en Mariapolder 

in D-Geo Flow opgenomen en zijn verschillende configuraties doorberekend. Hieronder worden 

de resultaten gepresenteerd, tezamen met de resultaten van het onderzoek naar de invloed 

van een snelle polderwaarts overgang van zand naar klei/veen. 

2.3.2 Bergstoep 

Figuur 2.17 toont de basisconfiguratie zoals gebruikt bij Bergstoep. Het toont een dijk met een 

voorland van slechts 5 m, en een snelle polderwaartse overgang van Holoceen zand naar een 

klei/veen pakket. De deklaag is ongeveer 2.5 m dik en het Holocene zand wordt, zonder 

kortsluiting, gescheiden van het Pleistocene zand door een 1 m dikke behoorlijk ondoorlatende 

laag.  

 

In het geval van een zeer snelle polderwaartse overgang van een Holoceen zandlichaam naar 

een klei/veenpakket (in 5 m vanaf de binnenteen) vindt er sterke concentratie van stroming 

plaats onder de deklaag tussen de dijk en het begin van het klei/veenpakket, met een 

stijghoogte van 1.85 m op de locatie waar de zandmeevoerende wel is aangetroffen (Figuur 

2.18). Vindt de overgang na 25 m plaats, dan neemt de stijghoogte met 16% af tot 1.54 m 

(Figuur 2.19). 
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Figuur 2.17 Basisconfiguratie voor de situatie bij Bergstoep 

 

 
 

Figuur 2.18 D-Geo Flow uitkomst voor configuratie zonder kortsluiting (zie rechtsboven), maar met een zeer snelle 

polderwaartse overgang (5 m) van zand naar klei. Bovenpaneel laat het stromingspatroon zien door de 

ondergrond, de kleuren geven de stijghoogte weer. Benedenpaneel toont de stroomsnelheden en 

stijghoogte voor een diepte van -4 m NAP, op circa 0.5 m onder de deklaag. 
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Figuur 2.19 D-Geo Flow uitkomst voor configuratie zonder kortsluiting, maar met een relatief snelle polderwaartse 

overgang (25 m) van zand naar klei. Bovenpaneel laat het stromingspatroon zien door de ondergrond, de 

kleuren geven de stijghoogte weer. Benedenpaneel toont de stroomsnelheden en stijghoogte voor een 

diepte van -4 m NAP, op circa 0.5 m onder de deklaag. 

 

In het geval dat de Holocene kleilaag in contact staat met het Pleistocene zand neemt de 

stijghoogte ter plaatse van de waargenomen zandmeevoerende wel toe tot 1.94 m bij een 

overgang van 5 m breed (5% toename) en naar 1.86 m bij een overgang van 25 m (21% 

toename). Het maakt hierbij relatief weinig uit of er kortsluiting bestaat over de gehele 

kwelweglengte of aan de buitenwaartse kant. Als de kortsluiting alleen binnenwaarts aanwezig 

is, is er weinig verschil met een situatie zonder kortsluiting. Figuur 2.20 toont de verschillende 

configuraties. 

 

 
Figuur 2.20 Gebruikte configuraties bij Bergstoep. Van linksboven met de klok mee: geen kortsluiting, volledige 

kortsluiting, 50% kortsluiting binnenwaarts en 50% kortsluiting buitenwaarts. 
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Bij volledige kortsluiting wordt de stijghoogte in het Pleistoceen gelijk aan de buitenwaterstand 

en de resultaten laten zien dat dit ook bij 50% buitenwaartse kortsluiting gebeurd. Bij 50% 

binnenwaartse kortsluiting neemt de stijghoogte in het Pleistocene zand niet (direct) toe met 

toenemende buitenwaterstanden en daar de lagere stijghoogte in het Pleistocene zand 

fungeert dit pakket als een ‘sink’. De initiële stijghoogte in het Pleistocene is namelijk op 

maaiveldhoogte gelegd en daarmee dus lager dan de buitenwaterstand bij hoogwater. In de 

praktijk mag aangenomen worden dat de stijghoogte in het Pleistocene zand sneller gelijk wordt 

aan de buitenwaterstand als de kortsluiting groot is en zich voordoet aan de buitenwaartse 

kant. Hierbij is het ook van belang te weten tot hoe ver de bodem van de rivier tot in het 

Pleistocene zand reikt, omdat bij een groot direct contact het water gemakkelijker het 

Pleistoceen kan indringen dan via het Holocene zand, dat meestal minder doorlatendheid is 

dan het Pleistoceen. Voor hoogwatersituaties is het belangrijk te weten hoe snel de stijghoogte 

in het Pleistocene pakket zich aanpast aan de buitenwaterstand. Dit zou onderzocht moeten 

worden middels peilbuisanalyse. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de berekende stijghoogtes 

voor de verschillende configuraties. 

 

Tabel 2.2 Berekende stijghoogtes ter hoogte van de zandmeevoerende wel onder verschillende configuraties. 

Configuratie Stijghoogte t.h.v. wel (m) 

Kortsluiting (%) Overgangslengte (m)  

0 5 1.85 

0 25 1.54 

100 5  1.94 

100 25 1.86 

50, binnenwaarts 5 1.84 

50, binnenwaarts 25 1.55 

50, buitenwaarts 5 1.92 

50, buitenwaarts 25 1.76 

 

Met D-Geo Flow is ook gekeken naar het verloop van pipevorming onder de verschillende 

configuraties, dit door de verschillende configuraties ook door te rekenen met een reeds 

opgebarsten deklaag. In het geval dat er geen kortsluiting is tussen het Holocene en 

Pleistocene zand zijn de verschillen in pipegroei tussen een situatie met een overgangslengte 

van 5 of 25 m niet wezenlijk anders: pipegroei begint bij een verval (buitenwater-binnendijks) 

van ongeveer 1.5 m en doorgaande pipegroei begint bij een verval over de dijk van 3.25 m 

(Figuur 2.21).  
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Figuur 2.21 Pipevorming bij een overgangslengte van zand naar klei van 5 m en 25 m ten opzichte van de 

binnenteen.  

 

Voor pipegroei maakt het wel veel of uit er kortsluiting is tussen het Holocene en het 

Pleistocene zand. In het geval dat er 100% kortsluiting is (of 50% buitenwaartse kortsluiting) 

treedt bij vervallen die 33% lager zijn reeds pipegroei op en ook doorgaande pipegroei wordt 

bij veel lagere vervallen ingezet (Figuur 2.22). Binnenwaartse kortsluiting heeft weinig effect op 

pipegroei. 

 

 
 

Figuur 2.22 Pipevorming bij een overgangslengte van zand naar klei van 5 m ten opzichte van de binnenteen voor 

situaties met 0 %, 100%, 50% binnenwaartse en 50% buitenwaartse kortsluiting. 
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2.3.3 Mariapolder 

Figuur 2.23 toont de basisconfiguratie zoals gebruikt bij Mariapolder. Het toont een dijk met 

een voorland van ongeveer 30 m, en in dit geval geen polderwaartse overgang van Holoceen 

zand naar een klei/veen pakket, maar een doorgaande Holocene zandlaag. De deklaag is 

ongeveer 1.25 m dik en het Holocene zand wordt gescheiden van het Pleistocene zand door 

een 1.5 m dikke behoorlijk ondoorlatende laag.  

 

 
Figuur 2.23 Basisconfiguratie voor de situatie bij Mariapolder 

 

In het geval dat er geen kortsluiting is bedraagt de stijghoogte onder de deklaag ter hoogte van 

de waargenomen zandmeevoerende wel 2.04 m, in het geval van kortsluiting 2.8 m, een stijging 

van 37%. In het geval de kortsluiting bovenstrooms zit wordt de stijghoogte 2.56 m, bij 

kortsluiting benedenstrooms 1.92 m (Figuren 2.23-2.26). Deze stijghoogtes zijn berekend bij 

een nog niet doorgebroken deklaag. Ook hier geldt dat bij binnenwaartse kortsluiting het 

Pleistocene zand meer als ‘sink’ dan als ‘source’ fungeert, omdat de initiële stijghoogte in het 

Pleistoceen op maaiveldhoogte ligt. 
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Figuur 2.24 D-Geo Flow uitkomst voor de configuratie bij Mariapolder zonder kortsluiting. Bovenpaneel laat het 

stromingspatroon zien door de ondergrond, de kleuren geven de stijghoogte weer. Benedenpaneel toont de 

stroomsnelheden en stijghoogte voor een diepte van -1 m NAP, op circa 0.25 m onder de deklaag. 

 
Figuur 2.25 D-Geo Flow uitkomst voor de configuratie bij Mariapolder met volledige kortsluiting. Bovenpaneel laat 

het stromingspatroon zien door de ondergrond, de kleuren geven de stijghoogte weer. Benedenpaneel toont 

de stroomsnelheden en stijghoogte voor een diepte van -1 m NAP, op circa 0.25 m onder de deklaag. 
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Figuur 2.26 D-Geo Flow uitkomst voor de configuratie bij Mariapolder met 50% kortsluiting buitenwaarts. 

Bovenpaneel laat het stromingspatroon zien door de ondergrond, de kleuren geven de stijghoogte weer. 

Benedenpaneel toont de stroomsnelheden en stijghoogte voor een diepte van -1 m NAP, op circa 0.25 m 

onder de deklaag. 

 
Figuur 2.27 D-Geo Flow uitkomst voor de configuratie bij Mariapolder met 50% kortsluiting binnenwaarts. 

Bovenpaneel laat het stromingspatroon zien door de ondergrond, de kleuren geven de stijghoogte weer. 

Benedenpaneel toont de stroomsnelheden en stijghoogte voor een diepte van -1 m NAP, op circa 0.25 m 

onder de deklaag. 
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Voor de Mariapolder maakt het veel uit of er contact is tussen het Holocene en Pleistocene 

zand (bij een stijghoogte in het Pleistocene zand die gelijk is aan het buitenwater). In het geval 

van kortsluiting treedt er bij een 55% lager verval pipegroei op. Daarna groeit de pipe wel 

relatief langzaam ten opzichte van de situatie zonder kortsluiting, maar doorgaande pipegroei 

vindt plaats bij een 31% lager verval in het geval van kortsluiting dan zonder kortsluiting.  

 

 
  

Figuur 2.28 Pipevorming bij de Mariapolder in het geval van geen of volledige kortsluiting. 

 

Het feit dat de invloed van kortsluiting op piping bij de Mariapolder veel groter is dan bij 

Bergstoep heeft een aantal redenen: 

• De Holocene zandlaag bij Bergstoep zelf is al behoorlijk dik (11.5 m) en doorlatend (10 

m/dag) in vergelijking met de Mariapolder waar de Holocene zandlaag 5.25 m dik en 

een doorlatendheid heeft van 5 m/dag. Aangezien de invloed van zandlagen op 

pipegroei met de diepte afneemt, doet het Pleistocene zand onder de Holocene 

zandlaag er relatief minder toe bij Bergstoep dan bij de Mariapolder.  

• Daarnaast is bij Bergstoep de doorlatendheid van het Pleistoceen 4x zo hoog als die 

van het Holoceen, terwijl deze bij de Mariapolder 6x zo hoog is. Ook hierdoor is de 

invloed van het ‘meedoen’ van het Pleistocene zand relatief groot bij de Mariapolder. 



 

 

 

11202560-015-GEO-0006, 4 februari 2019, definitief 

 

 

Waarom zijn er weinig zandmeevoerende wellen in West-Nederland? 

 
29 

3 Discussie  

Deklaagdikte 

Het veldwerk laat zien dat op veel bezochte locaties de deklaag behoorlijk dun is, vaak slechts 

1 m of minder. Het is daarom niet bevreemdend dat er in slootbodems zandmeevoerende 

wellen gerapporteerd worden. Maar indien het geringe aantal zandmeevoerende wellen in 

West-Nederland zou samenhangen met een gemiddeld dikkere deklaag dan meer naar het 

oosten, dan zou dit betekenen dat deze dunne deklagen uitzonderingen zouden zijn en dat de 

deklagen in de meeste gevallen veel dikker dan 1 m zijn in West-Nederland. Ook al ontbreekt 

momenteel een betrouwbare deklaagdiktekaart, er is geen aanleiding aan te nemen dat 

deklagen van rond de 1 m zeer uitzonderlijk zijn in West-Nederland en waarschijnlijk komen 

dergelijke deklaagdiktes op meer locaties in West-Nederland voor dan alleen bij de bezochte 

locaties. Daarnaast valt op dat bij Hekelingen en zeker bij Sleeuwijk-Oost de deklaag 

aanzienlijk dikker is en er toch een zandmeevoerende wel is gerapporteerd. Dit lijkt aan te 

geven dat het geringe aantal zandmeevoerende wellen in West-Nederland zeker niet alleen 

met de deklaagdikte te maken heeft. 

 

Deklaagopbouw 

Bij beschouwing van Tabel 2.1 valt op dat bij alle locaties met een zandmeevoerende wel én 

een dikke deklaag er veen in de deklaag voorkomt. De dataset is te gering om hier conclusies 

aan te verbinden, maar het is een relatie die de moeite waard is om in de gaten te houden. 

 

Kortsluiting 

De modelleerstudie toont overtuigend de invloed aan van het wel/niet voorkomen van 

kortsluiting. Bij kortsluiting treedt pipegroei op bij vervallen die tot 55% lager zijn dan zonder 

kortsluiting. In het geval van de Mariapolder zijn er aanwijzingen dat bij de locatie van de 

zandmeevoerende wellen kortsluiting optreedt, maar daarbuiten niet. Dit zou kunnen verklaren 

waarom juist daar zandmeevoerende wellen optreden. Dit geeft ook aan dat het heel belangrijk 

is om te weten of er kortsluiting is of niet. 

 

Snelle polderwaartse overgang van zand naar klei/veen 

De modelleerstudie laat zien dat voor opbarsten opstuwing een behoorlijk invloed heeft en er 

zal zeker sneller opbarsten plaatsvinden en wellicht de vorming van een kleine zandvulkaan. 

Het effect op het doorgroeien van een pipe is echter zeer gering. Met andere woorden: de kans 

op opbarsten neemt flink toe, maar de kans op falen door piping niet of nauwelijks. 

 

Relatief lage ligging 

Bij ongeveer de helft van de bezochte locaties ligt het maaiveld relatief laag ten opzichte van 

de omgeving. Dit kan betekenen dat die locaties een dunnere deklaag hebben. Hoe de 3D-

grondwaterstroming beïnvloed wordt door de aanwezigheid van een dergelijk laag gebied is 

niet onderzocht, omdat dit niet mogelijk was binnen het 2D-model dat D-Geo Flow is. Met 

andere modellen, bijvoorbeeld binnen iMOD, zou dit wel onderzocht kunnen worden.  

 

Korrelgrootte 

In het Nederlandse rivierengebied wordt het Holocene rivierzand gemiddeld steeds fijner en 

neemt het percentage fijne fractie toe. Het gebied waarin relatief weinig zandmeevoerende 

wellen worden aangetroffen, komt daarnaast min of meer overeen met het gebied waar het 

getij een rol speelt. In een andere quickscan, naar de pipinggevoeligheid van 

getijdenafzettingen, komt naar voren dat deze afzettingen minder pipinggevoelig zijn dan 
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rivierzand (Hijma & Oost, 2018). Dus dit zal zeker een rol spelen bij het vermindert voorkomen 

van zandmeevoerende wellen in West-Nederland. 

 

Hoogwaterduur 

Het feit dat er invloed is van het getij in West-Nederland zal niet alleen invloed hebben op de 

grootte van de fijne fractie, maar ook van invloed zijn op de duur van het hoogwater. Wellicht 

dat hier al onderzoek naar gedaan is, maar kaarten met de hoogwaterduur van extreme 

hoogwaters in relatie tot de positie in het rivierengebied zijn de schrijver dezes niet bekend. 

Verwacht mag worden dat in West-Nederland (zuidwestelijke Delta, Rijnmond, Drechtsteden, 

Lek tot Schoonhoven, Waal tot Gorinchem) de hoogwaterduur gemiddeld korter zijn. Wellicht 

speelt deze kortere hoogwaterduur ook een rol. 
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4 Conclusie  

 

De vraag “Waarom zijner weinig zandmeevoerende wellen in West-Nederland?” kan op basis 

van de quickscan nog niet beantwoord worden, maar er zijn wel een aantal belangrijke 

aspecten naar voren gekomen. 

 

• Langs rivieren zoals de Lek, waar het zandlichaam ingebed ligt in dikke klei/veenlagen, 

leidt een snelle polderwaartse overgang van zand naar klei/veen tot sneller opbarsten 

en wellicht de vorming van een kleine zandvulkaan. Het heeft echter weinig invloed op 

de kans op piping. Langs de Lek worden inderdaad veel wellen gerapporteerd, maar 

zeer weinig zandmeevoerende wellen.  

• De invloed van kortsluiting tussen het Holocene en Pleistocene zand kan behoorlijk 

groot zijn: pipevorming begint na opbarsting bij 30-50% lagere vervallen. Vooralsnog 

lijken alle zandmeevoerende wellen voor te komen op locaties waar er kortsluiting is. 

Het is niet voor alle locaties zeker, maar bij sommige locaties zijn er sterke aanwijzingen 

dat de kortsluiting alleen in de omgeving van de zandmeevoerende wel aanwezig is.  

• Daarnaast kan het weinig voorkomen van zandmeevoerende wellen in West-Nederland 

niet los gezien worden van de invloed van getijdenafzettingen. De quickscan naar 

getijdenafzettngen (Hijma & Oost, 2018) laat zien dat deze afzettingen minder 

pipinggevoelig zijn. 

• Bovenstaande drie factoren kunnen prima onderzocht worden in het veld en kunnen dus 

eventueel in een later stadium eenvoudig meegenomen worden in een beoordeling. 

Daarnaast zou het goed zijn om aan deze aspecten aandacht te besteden in de 

schematiseringshandleiding. 

 

Wat betreft verwerking van de kennis binnen het WBI: 

• Het wel/niet gefundeerd zijn van Holocene zandlichamen zit in principe al verwerkt in de 

lokale SOS-scenario’s. Wel kan meer de nadruk gelegd worden op het 

uitsluiten/aantonen van kortsluiting. Uit andere studies volgt wel dat het versimpelen van 

de ondergrond tot 1 zandlaag leidt tot veel hogere faalkansen, dan als de zandlagen 

apart gebruikt worden binnen bijvoorbeeld D-Geo Flow. Meerlaags-rekenen wordt 

daarom aanbevolen en zou meegenomen kunnen worden in het WBI en 

ontwerpinstrumentarium. Bij het meerlaags-rekenen zal het wel/niet gefundeerd zijn van 

lagen van grotere invloed worden.  

• Snelle polderwaartse overgangen van zand naar klei/veen worden momenteel niet 

meegenomen binnen WBI. In principe zal dit de kans op opbarsten vergroten, maar de 

kans op piping niet. 

• De invloed van een toenemende fijne fractie in de rivierafzettingen kan op dit moment 

nog niet meegenomen worden binnen WBI-SOS: er wordt binnen de rivierafzettingen 

hier geen onderscheid in gemaakt. Met afzettingen die binnen WBI-SOS tot 

getijdenafzettingen gerekend worden, kan in de toekomst wellicht anders omgegaan 

worden bij piping (Hijma & Oost, 2018). Maar wellicht zal het nodig zijn om voor de 

rivierafzettingen in het overgangsgebied tussen pure getijdenafzettingen en pure 

rivierafzettingen een tussenvorm te gebruiken. Deze tussenvorm zou kunnen vallen 

binnen de SOS-groep van estuariumafzettingen. 
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5 Aanbevelingen  

Om de centrale vraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden zijn er aanvullende 

werkzaamheden nodig, waarvoor, gezien de huidige bevindingen, de inspanning zeker te 

verantwoorden is: 

• Het uitvoeren van veldwerk op de nog niet bezochte locaties, met name in het 

beheersgebied van Scheldestromen. Daarnaast zijn er in het beheersgebied van 

Rivierenland nog enkele locaties niet bezocht. 

• Het is aan te bevelen om de modelleerstudie uit te breiden naar alle locaties, om: 

– De gedane conclusies verder te onderbouwen, dan wel aan te passen 

– Effecten van een relatief lage ligging van het uittreepunt door te rekenen 

• Voor enkele locaties zou de pipingsom gedetailleerder uitgevoerd kunnen worden, 

inclusief lokale informatie als stijghoogtes, polderpeilen, maatgevende belasting en een 

vergelijk met de uitkomsten van het model van Sellmeijer. Hierbij zal ook aandacht 

moeten zijn voor de intredeweerstand van de rivierbodem. 

• De pipinggevoeligheid van een gebied dat relatief laag ligt t.o.v. van de directe 

omgeving zou onderzocht kunnen worden binnen iMOD. 

• Daarnaast zou het goed zijn kort onderzoek te doen naar de gemiddelde duur van 

hoogwaters en het verloop van de deklaagdikte, om meer zekerheid over de mogelijke 

invloed van deze twee aspecten te krijgen. 
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