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Samenvatting 
 

Dit handboek bevat een overzicht van verschillende oplossingsrichtingen in en rondom de 

woning voor mogelijke vochtproblemen door grondwater. Het handboek start met een korte 

beschrijving over grondwateroverlast en de verschillende verantwoordelijke rondom 

grondwater (grondwaterzorgplicht). Daarna beschrijft het handboek vijf maatregelen in huis 

en twee maatregelen in de tuin om grondoverlast te voorkomen of beperken. 

 

Grondwateroverlast 

Wanneer grondwater te hoog staat, kan het voor overlast zorgen. Door hoge 

grondwaterstanden kan lange tijd water in de kruipruimte staan. Dit kan leiden tot hogere 

luchtvochtigheid in de woning, optrekkend vocht door gemetselde muren en uiteindelijk 

vochtplekken en schimmelvorming. 

 

Verantwoordelijkheid 

De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de grondwaterstand onder het eigen perceel. 

Ook bij lekke kelders, vloeren en muren is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om 

dit te verhelpen. Het Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente Waadhoeke beschrijft 

dat bij elke melding van grondwateroverlast een beoordeling wordt gemaakt of de gemeente 

ook een rol heeft bij het verhelpen van de wateroverlast. Indien andere partijen een 

verantwoordelijk hebben, worden deze door de gemeente met elkaar in contact gebracht.  

 

Maatregelen  

De mogelijk maatregelen voor het verhelpen van de grondwateroverlast in huis of in de tuin 

zijn in tabel 1 opgenomen. 

 

Tabel 1 Maatregelen tegen grondwateroverlast 

 
 
  

Locatie Maatregel Omschrijving 

In huis Bodemafsluiter Beperken van verdamping in de 
kruipruimte 

Dampdicht maken vloer Beperken vochttransport naar de begane 
grond 

Waterkerende laag in muur Het stoppen van optrekkend vocht in de 
muur of waterdichtmaken kelder 

Ventilatie Beperken luchtvochtigheid in de 
kruipruimte 

Drainage rondom de woning Beperken instromend grondwater in de 

kruipruimte 

In tuin Drainage in de tuin Verlagen grondwaterstand op het erf 
waardoor de bodem minder nat wordt 

Ophogen erf Verlagen grondwater ten opzichte van het 
maaiveld 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel 

Gemeente Waadhoeke heeft na berichtgeving in de plaatselijke krant meerdere klachten 

van (grond)wateroverlast in de kern Franeker ontvangen. Het verhelpen van 

(grond)wateroverlast op particulier terrein is voornamelijk de verantwoordelijkheid van de 

eigenaar van de grond (in hoofdstuk 3 gaan we verder in op de verantwoordelijkheden). Om 

de eigenaren een duidelijker inzicht te geven in mogelijke oplossingen voor hun 

(grond)waterproblematiek heeft de gemeente een maatregelenhandboek laten opstellen. Dit 

handboek bevat een overzicht van verschillende oplossingsrichtingen in en rondom de 

woning voor de aangetroffen vochtproblemen door grondwater.  

 

1.2 Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft wat 

grondwateroverlast is en via welke wegen het tot overlast in uw huis kan zorgen. In 

hoofdstuk 3 worden de verantwoordelijkheden van burgers, gemeenten en provincies met 

betrekking tot grondwater besproken. Hoofdstuk 4 beschrijft de vochtbronnen en de 

maatregelen die grondwateroverlast kunnen voorkomen. In hoofdstuk 5 worden werkbladen 

met vijf verschillende maatregelen gepresenteerd die grondwateroverlast in het huis kunnen 

verminderen. Hoofdstuk 6 presenteert twee werkbladen met oplossingen tegen 

grondwateroverlast in de tuin of op het erf.  

 

1.3 Wat is grondwater 

In dit handboek gebruiken we verschillende inhoudelijke termen. Deze termen zijn in 

onderstaand figuur toegelicht.  

 

Een van de belangrijkste misvattingen rondom grondwater is dat de grondwaterstand en 

oppervlaktewaterstand gelijk aan elkaar zijn. Onderstand figuur maakt duidelijk dat dit niet 

het geval is. De drooglegging (waterstand van het oppervlaktewater) is in kleiige gebieden 

(zoals Franeker) lager dan de grondwaterstand (ontwateringsdiepte). In deze gebieden is 

altijd sprake van een opbolling. Dit houdt in dat het oppervlaktewater een drainerende 

werking heeft, het oppervlaktewater voert het overtollige grondwater af. 

De mate van opbolling (het verschil tussen de grondwaterstand en het oppervlaktewater) 

hangt af van de samenstelling van de ondergrond. Hoe meer klei deze bevat, hoe groter de 

opbolling. 

 

In zandige gebieden, of bij extreem lange droogte, is uitzakking mogelijk. In deze gevallen 

heeft het oppervlaktewater een infiltrerende werking. 



 

 

 

 

 
Figuur 1: definities rondom het grondwater 

 

 

  



 

 

 

 

2 Grondwateroverlast 

We onderscheiden verschillende typen wateroverlast: wateroverlast door kortdurende 

hevige neeslag, wateroverlast door langdurige neerslag en grondwateroverlast. Dit 

maatregelenhandboek gaat in op de wateroverlast die door grondwater wordt veroorzaakt. 

Regenwater wat infiltreert in de bodem en dan tot overlast leidt, wordt ook onder 

grondwateroverlast gerekend. Wateroverlast waarvan de aard anders is dan grondwater 

wordt in dit handboek buiten beschouwing gelaten.  

 

2.1 Hoe kan grondwateroverlast ontstaan? 

Door extreme regenval, langdurige regenval of door lekkende leidingen in de grond kan 

grondwater hoger staan dan wenselijk en tot overlast leiden. Wanneer grondwater in contact 

komt met uw woning kan grondwater door de constructie van uw woning trekken. In welke 

mate dit voorkomt hangt van de opbouw van de constructie en het gebruikte materiaal af. 

Daarnaast speelt de temperatuur in en rond het huis een belangrijke rol. De temperatuur 

bepaalt of het vocht verdampt of juist condenseert.  

 

Grondwater kan in hoofdlijnen op twee manieren in contact komen met uw woning, via de 

kruipruimte of via het metselwerk in de muren (zie Figuur 2).  

 

 
Figuur 2 Grondwater in contact komen met woning via de kruipruimte of via het metselwerk 

 

2.1.1 Grondwater uit de kruipruimte  

Als de grondwaterstand hoger is dan de bodem van uw kruipruimte, kan het water in de 

kruipruimte verdampen. Het vocht kan ook door de bodem omhoog trekken (capilaire 

werking) en verdampen als de grondwaterstand net onder de bodem van de kruipruimte 

staat. In beide gevallen zorgt de verdamping voor een hogere luchtvochtigheid in de 

kruipruimte.  

 

Waterdamp uit de kruipruimte kan naar boven trekken als de begane grondvloer niet 

dampdicht is (bijvoorbeeld bij houten vloeren) en als onvoldoende ventilatie in de 

kruipruimte is. De luchtvochtigheid in de ruimtes op de begane grond wordt hierdoor hoger. 

Als de luchtvochtigheid te hoog wordt, kan overlast ontstaan. Voorbeelden van overlast zijn 

een muffe lucht in huis, beslagen ramen, schimmelplekken op de muren, afbladerend 

stucwerk of loslatend behang. Vochtplekken op de muren kunnen ook ontstaan als gevolg 

van condensatie. Ook overlast in de vorm van plaagdieren als muggen, die hun eitjes 



 

 

 

 

leggen in het stilstaande laagje water in de kruipruimpte, kunnen een indicatie zijn van vocht 

in de kruipruimte.  

 

2.1.2 Optrekkend grondwater door muren.  

Grondwater kan in het metselwerk van uw woning omhoogtrekken wanneer de gefundeerde 

muren uit poreus metselwerk bestaan én het grondwater hoger is dan de onderzijde van 

deze gefundeerde muren. Dit verschijnsel noemen we optrekkend vocht.  

 

Wanneer het grondwater hoger optrekt dan de plint van de begane grondvloer zijn vaak 

bruinachtige vochtranden te zien met vochtplekken. Loszittend stucwerk en witte 

zoutkristallen (zoutuitbloei) zijn ook een indicatie voor optrekkend vocht. Het vocht uit de 

muur verdampt waardoor de luchtvochtigheid in de ruimtes op de begane grond hoger 

wordt. Dit vocht kan weer op andere (koude) plekken condenseren en zo voor verdere 

overlast zorgen.  

 

2.2 Grondwateronderlast door droogte 

Niet alleen te hoge grondwaterstanden kunnen tot overlast leiden. Ook te lage 

grondwaterstanden kunnen leiden tot overlast en schade aan de woning. Om het verschil in 

overlast door te hoge en te lage grondwaterstanden te duiden noemen we overlast door 

droogte ’grondwateronderlast’. 

 

 
 

Deze grondwateronderlast kan ervoor zorgen dat houtenpaalfundering langdurig droog 

staat. Hierdoor neemt de kans op paalrot bij toe.  

 

We adviseren dan ook om bij het uitvoeren van maatregelen om wateroverlast te 

beperken ervoor te zorgen dat de kans op wateronderlast niet toeneemt! 

 

 

 

 

 
  

Paalrot 

Paalrot is een schimmelaantasting van het spinthout van de houtenpaalfundering. Door 

het droogvallen van de houtenpaalfundering neemt de groei van de schimmel toe. Het 

uiteindelijke resultaat is dat de funderingspaal het gewicht van de woning niet meer kan 

dragen, met scheurvorming of verzakkingen tot gevolg.  

Grenen palen zijn gevoeliger voor deze schimmel dan vuren palen. 

 



 

 

 

 

3 Verantwoordelijkheden grondwater 

3.1 Grondwaterbeleid 
De perceeleigenaar (burger en agrariër), de gemeente, het waterschap en de provicie; 
allemaal hebben ze een gedeelde verantwoordelijkheid en taken voor het grondwater (zie 
Figuur 3). Deze taken zijn vastgelegd in de Waterwet. In de volgende paragrafen worden de 
verantwoordelijkheden van de perceeleigenaar, de gemeente en het waterschap uitgelegd.  
 

 
Figuur 3 Zorgplicht grondwater 

 

3.1.1 De perceeleigenaar 
De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de waterhuishouding (waaronder het 
drooghouden) van de grond waarop zijn huis staat. Ook is hij verantwoordelijk voor de 
bouwkundige staan en het onderhoud van het huis. In het Bouwbesluit 2012 is opgenomen 
dat kelders, die dienen als verblijfsobject, en de onderkant van het huis waterdicht moeten 
zijn. De eigenaar is ook verantwoordelijk voor het op hoogte houden van tuinen en de 
bodem van de kruipruimte. Grondwateroverlast op eigen terrein is eigen 
verantwoordelijkheid en moet zelf opgelost worden, tenzij aangetoont kan worden dat de 
overlast veroorzaakt wordt door nalatigheid van een ander (bijvoorbeeld de gemeente of de 
buurman).  
 



 

 

 

 

Als de perceeleigenaar zelf maatregelen treft en het overtollige water hierbij niet zelf kan 
afvoeren dien de gemeente dit water te ontvangen. Het afvoeren van overtollig water moet 
gebeuren in overleg met de gemeente.  
 

3.1.2 De gemeente 
De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor grondwater in openbaar terrein binnen het 
bebouwd gebied. Voor vragen, meldingen en klachten over grondwater kunnen particulieren 
en bedrijven terecht bij de gemeente. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de 
gemeente Waadhoeke is invulling gegeven aan de grondwaterzorgplicht. Het gemeentelijk 
beleid is toegelicht in paragraaf 3.2.  
 

3.1.3 Het waterschap 
Het waterschap heeft de rol van waterbeheerder van watergangen. Hierbij hoort ook het 
peilbeheer van de watergangen. Het peilbeheer is van invloed op de grondwaterstand. 
Naast de beherende rol is het waterschap ook het bevoegd gezag voor bronneringen en 
lozingen.  
 

3.2 Beleid gemeente Waadhoeke 

In 2019 is het eerste Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Waadhoeke 

opgesteld. Dit plan beschrijft ook de omgang met grondwater. Het GRP beschrijft dat bij 

elke melding van grondwateroverlast een beoordeling wordt gemaakt wie wettelijk gezien 

een taak heeft in het onderzoek en de oplossingen. Deze partijen worden met elkaar in 

contact gebracht. In veel gevallen heeft de perceeleigenaar een belangrijke taak, omdat de 

perceeleigenaar in eerste instantie zelf verantwoordelijk is en zelf zorg moet dragen voor 

een oplossing. Ook bij lekke kelders, vloeren en muren is het de verantwoordelijkheid van 

de eigenaar om dit te verhelpen. 

 

Wanneer de gemeente een taak heeft, wordt onderzocht of sprake is van structurele 

grondwateroverlast en of dit te verhelpen is met doelmatige maatregelen. Voor 

grondwateroverlast wordt de richtlijn aangehouden dat er zichtbare of anderszins 

verifieerbare nadelige gevolgen moeten zijn en de grondwaterstanden bij panden minimaal 

drie maanden in één jaar hoger zijn dan 0,7 meter onder maaiveld. Vervolgens wordt 

gezamenlijk met eigenaren, bewoners en het wetterskip bekeken of de problemen 

doelmatig kunnen worden verholpen. De gemeente treft alleen maatregelen in openbaar 

terrein. Voor een goede oplossing is dus vaak ook de inzet van de particulier nodig.  

 

 

  



 

 

 

 

4 Vochtbronnen en maatregelen 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de aard van de vochtoverlast en bespreekt welke maatregelen 

zoal getroffen kunnen worden om vochtoverlast tegen te gaan. De maatregelen worden 

verder in detail besproken in de werkbladen van hoofdstuk 5 en 6. Wij maken onderscheid 

tussen maatregelen in de woning en maatregelen op het erf of in de tuin. 

 

4.1 Maatregelen in de woning  

 

4.1.1 Vochtbronnen  

In ieder huis is een bepaalde hoeveelheid vocht aanwezig in de vorm van water of 

waterdamp. Dit vocht kan van binnen maar ook van buiten komen. In Figuur 4 kunt u zien 

welke vochtbronnen aanwezig zijn.  

 

 
Figuur 4 Vochtbronnen in huis (hier mist nog optrekkend vocht (in bakstenen muur), opstijgend vocht 

is meer verdamping in kruipruimte 

 

Bij bronnen binnenshuis kunt u bijvoorbeeld denken aan het drogen van de was binnen of 

het koken van eten wat voor condensatie kan zorgen. Dit wordt woonvocht genoemd. Ook 

een lekke leiding in de woning is een voorbeeld van een vochtbron in de woning. 

Voorbeelden van vochtbronnen buitenshuis zijn regen, grondwater of een lekke 

regenwaterafvoer.  

 

Naast grondwater is in de bodem ook zogenaamd hangwater en capilair water aanwezig. 

Hangwater houdt in dat water dat vanaf het maaiveld, of vanuit een lekke leiding, de bodem 



 

 

 

 

inzakt richting het grondwater. Capilair water is water dat juist via kleine porien in de bodem 

omhoog trekt.  

 

4.1.2 Vochtoverlast 

Vocht kan door de constructie heen trekken wanneer het in contact komt met uw woning. 

De mate waarin dit voorkomt, hangt af van de opbouw van de constructie en de materialen 

die zijn toegepast. Daarnaast speelt de temperatuur in en om de woning een belangrijke rol. 

Het bepaalt of het vocht verdampt of juist condenseert.  

 

Te veel vocht in de woning kan leiden tot het ontstaan van klachten zoals ongedierte 

(muggen), stank, schimmel- en vochtplekken op de muren, corrosie van metalen leidingen 

en aantasting van de (houten) vloer. Hieronder is een aantal foto’s met voorbeelden van 

vochtoverlast te zien.  

 

   
Figuur 5 Vochtplekken in de muur, schimmel en aantasting van houden vloer (bron:gezondheid.be) 

   

4.1.3 Overlast in uw woning, wat nu?  

De hier boven genoemde vochtbronnen kunnen tot overlast leiden in de woning. Welke 

maatregelen voor u effectief zijn, hangt af van de vochtbron en van de manier waarop het 

vocht zich door het huis verplaatst. Een oplossing kan op het eerste gezicht simpel lijken, 

maar het bepalen van de juiste oplossing kan complex zijn.  

 

Het direct verlagen van de grondwaterstand is vaak niet mogelijk en en wenselijk  in 

verband met mogelijke paalrot. Er zijn andere maatregelen noodzakelijk om het 

grondwateroverlast op te kunnen lossen.  

 

In het geval van overlast door grondwater zijn de volgende maatregelen te treffen in uw 

woning:  

1. Bodemafsluiter; beperken verdamping in de kruipruimte 

2. Dampdicht maken vloer; beperken vochttransport door de begane grond 

3. Waterkerende laag in de muur; stoppen van optrekkend vocht 

4. Ventilatie; beperken verdamping in de kruipruimte 

5. Drainage rondom de woning; beperken van instromend grondwater in de 

kruipruimte.  

 

Hierbij adviseren wij om eerst te kijken naar de bouwtechnische maatregelen (maatregel 1-

4). Nadat deze maatregelen correct zijn toegepast, is de overlast in de woning verdwenen. 

Dit is onafhankelijk van de omstandigheden buiten de woning. Bij drainage is het mogelijk 

dat in extreme gevallen toch overlast in de woning optreedt. De maatregelen worden verder 

toegelicht in de werkbladen 5.1 tot en met 5.5.  



 

 

 

 

 

4.2 Maatregelen erf/tuin  

Naast overlast in de woning kan grondwateroverlast ook op het erf of in de tuin ervaren 

worden. 

 

4.2.1 Regenwateroverlast  

Op elk erf is water in de bodem aanwezig. Wanneer u een kuil zou graven in uw tuin, blijft 

deze op een bepaalde diepte vol met water staan. Hier is de bodem verzadigd met water; 

het grondwater. De diepte van het grondwater is locatie- en tijdafhankelijk heen. In de 

winterperioden met veel neerslag is de grondwaterstand hoger dan in de zomer. Nabij een 

sloot bevindt het grondwater zich dieper dan verderop het perceel.  

 

U ziet plassen op uw perceel, als de grondwaterstand helemaal tot aan het maaiveld staat. 

Maar niet elke plas of elk drassig stuk grond is het gevolg van hoge grondwaterstanden. 

Plassen ontstaan vaak doordat regenwater niet snel genoeg in de bodem kan trekken. Dit is 

vooral het geval als de bovenlaag bestaat uit kleiig materiaal, of als het is samengedrukt 

door het veelvoudig dichtrijden met een voertuig. Daarnaast stroomt regenwater, als het niet 

meteen in de bodem kan zakken, naar het laagste punt. Dit zijn stukken op uw erf waar het 

snel drassig kan worden omdat zich hier veel regenwater verzamelt.  

 

4.2.2 Grondwateroverlast op uw erf, en nu? 

Overlast op uw erf kan ontstaan als de grondwaterstand regelmatig te hoog is. Bomen en 

planten groeien bijvoorbeeld minder goed, of er ontstaat schade aan de verharding door 

opvriezen of verweking. Wanneer grondwater de bron van de overlast is, of wanneer u wilt 

voorkomen dat grondwater in de toekomst overlast veroorzaakt, kunt u de volgende 

maatregelen overwegen:  

1. Drainage in de tuin; het aanleggen van drainage in de tuin 

2. Ophogen erf; het ophogen van uw erf (of een gedeelte daarvan) 

 

De maatregelen rondom grondwater in de tuin worden verder toegelicht in de werkbladen 

6.1 en 6.2. 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

5 Werkbladen maatregelen in de woning 

In de hieropvolgende werkbladen worden verschillende maatregelen omschreven die 

getroffen kunnen worden om de overlast in de woning tegen kunnen gaan. Per maatregel 

zijn de volgende punten in beeld gebracht: 

• de werking en omschrijving van de maatregel; 

• aandachtspunten; 

• voor- en nadelen van de maatregel; 

• kosten. 

 

In hoofdstuk 4 zijn vijf maatregelen gevonden die getroffen kunnen worden in geval van 

grondwateroverlast. In Figuur 6 zijn de vijf maatregelen schematisch weergegeven. In de 

hieropvolgende werkbladen (paragraaf 5.1 t/m 5.5) worden de vijf maatregelen in detail 

besproken.  

 

 
Figuur 6 Maatregelen rondom huis 

 
  



 

 

 

 

5.1 Maatregel 1: Bodemafsluiter 

Een bodemafsluiter verlaagt de luchtvochtigheid in de kruipruimte door het tegengaan van 

verdamping van water op (of in) de bodem van de kruipruimte. De kruipruimte is de ruimte 

onder de begane grondvloer van uw huis.  

 

5.1.1 Omschrijving van de maatregel  

U brengt een laag aan op de bodem van de kruipruimte die het vocht tegen houdt. Hierbij 

kunt u kiezen uit verschillende materialen zoals: 

• polystyreen opvulmateriaal (bijvoorbeeld isolatieparels en thermochips); 

• versterkt kunststof folie; 

• schuimbeton; 

• schelpen.  

 

Geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) opvulmateriaal en versterkte kunststof folie drijven 

op het water. Wanneer de grondwaterstand stijgt tot boven de kruipruimtebodem stijgen 

deze materialen mee en blijft de werking behouden. Dit is niet het geval bij schuimbeton of 

schelpen. Bij deze materialen is het voor een goede wekring belangrijk dat de bovenkant 

van de laag minstens 20 centimeter boven de hoogste grondwaterstand uitkomt.  

 

   
Figuur 7 (links) schuimbeton (bron:schuimbeton.nl) (rechts) thermochips (bron:debodemafsluiter.nl) 

 

5.1.2 Aandachtspunten 

Het realiseren van een dampdichte vloer kent enkele aandachtspunten: 

• Een bodemafsluiter in de kruipruimte maakt het lastig om op een later moment nog 

aanpassingen in of onder de kruipruimte te doen (zoals het omleggen of repareren 

van een leiding). Door de toepassing van een bodemafsluiter wordt de kruipruimte 

ondieper en in het geval van schuimbeton is het niet meer mogelijk om onder de 

laag te komen.  

• Het aanbrengen van folie of schuimbeton kan lastig of onmogelijk zijn als 

bijvoorbeeld de waterleiding op de kruipruimtebodem binnenkomt. In die situatie is 

een flexibel materiaal zoals polystyreenparels of thermochips aan te bevelen.  

• Bij het toepassen van schuimbeton is het soms noodzakelijk een pompput met 

klokpomp toe te passen. Dit kan erg kostbaar zijn voor individuele woningen. 
  



 

 

 

 

 

5.1.3 Voor- en nadelen  

Het toepassen van een bodemafsluiter kent verschillende voor- en nadelen: 

 

Voordelen Nadelen 

Een aantal materialen werken tevens 
warmte-isolerend (polystyreen 
opvulmateriaal, schuimbeton) 
 

Voor folie en schuimbeton bestaat het risico 

dat er water boven op de bodemafsluiter komt 

te staan. Dit ontstaat doordat regenwater via 

een ventilatierooster naar binnen stroomt of 

door een lekkage van een leiding in de 

kruipruimte. Als dit het geval is, werkt deze 

maatregel averechts; het water kan niet meer 

wegzakken in de bodem en zal uiteindelijk 

verdampen. Door deze verdamping neemt de 

luchtvochtigheid in de kruipruimte juist toe. 

Voor de toepassing van schuimbeton geldt 

ook dat water boven op de afsluiter kan 

komen te staan als de grondwaterstand stijgt. 

Het materiaal is niet volledig waterdicht. 

 

 

5.1.4 Kosten 

De kosten voor het aanbrengen van een bodemafsluiter in uw kruipruimte hangen vooral af 

van de toegangkelijkheid van de kruipruimte en de grootte ervan. Ook de keuze voor het 

type materiaal en de dikte van de aan te brengen laag bepalen de uiteindelijke kosten. 

Daarnaast maakt het uit of u samen met bijvoorbeeld uw buren de maatregel laat uitvoeren; 

hoe groter het werk, hoe lager de kosten per vierkante meter.  

 

 



 

 

 

 

5.2 Maatregel 2: Dampdicht maken vloer 
 

Vochtige lucht uit de kruipruimte kan naar de begane stromen als de begane grondvloer 

onvoldoende dampdicht is. Dit gebeurt onder andere door kieren en ronde 

leidingdoorvoeren. Waterdamp kan ook door het materiaal zelf heen trekken. Dit kan 

gebeuren bij houten vloeren, of bij oudere vloeren van holle baksteen of lichtbetonnen 

elementen. Met het dampdicht maken van de begane grondvloer voorkomt u dat er vocht 

vanuit de kruipruimte naar de begane grond stroomt.  

 

5.2.1 Omschrijving van de maatregel 

U kunt de begane grondvloer dampdicht maken door:  

• (plaatselijk) bestaande kieren en openingen rond leidingdoorvoeren af te dichten;  

• een dampdichte laag onder de hele vloer aan te brengen;  

• de vloer te vervangen door een nieuwe, dampdichte vloer.  

 

Het afdichten van kieren en openingen kan met kit of PUR-schuim, in combinatie met goede 

kruipruimteventilatie. Voor een dampdichte laag kunt u kiezen voor bijvoorbeeld 

aluminiumfolie of polyurethaan (PUR). Als de vloerbalken erg zijn aangetast door vocht, 

kunt u overwegen om de vloer te vervangen door balken (beton of kunststof) met 

geïsoleerde elementen.  

 

  
Figuur 8 (links) vloerisolatie met PUR-schuim (bron: isolatie-info.nl) (rechts) aluminium (bron: 

vloerisolatiekosten.nl) 

 

5.2.2 Aandachtspunten 

De keuze voor een dampdichte vloer hangt af van verschillende dingen. Hier bespreken wij 

een aantal aandachtspunten: 

• Aluminium folie kan alleen bij houten vloeren toegepast worden in combinatie met 

een bodemafsluiter (zie werkblad 5.1) en het zo nodig verbeteren van de ventilatie 

in de kruipruimte. 

• Wanneer u de gehele vloer wil laten verhalen heeft de toepassing van betonnen of 

kunststof balken (met polystyreen elementen) de voorkeur. Deze balken zijn ook op 

de lange termijn ongevoelig voor een hoge luchtvochtigheid in de kruipruimte. Dit 

heeft consequenties voor de fundatie van uw woning omdat een vloer van beton 

vele malen zwaarder is dan een houten vloer. Om de consequenties hiervan te 

bepalen zult u een expert moeten raadplegen.  

• Het is raadzaam om bij een oudere holle bakstenenvloer of een vloer van 

lichtgewicht betonelement eerst de constructie te laten beoordelen. Zo nodig 

kunnen herstelmaatregelen aan de vloerconstructie uitgevoerd te worden.  

 

 

 



 

 

 

 

5.2.3 Voor- en nadelen 

Het dampdicht maken van de vloer kent enkele aandachtspunten, voor- en nadelen: 

 

Voordelen Nadelen 

Een dampdichte laag onder de vloer 
heeft ook een isolerende werking. 
 

Polyurethaan wordt minder vaak onder houten 

vloeren toegepast. Bij houten vloeren is het 

wenselijk dat deze kunnen ademen. PUR 

vormt een dampdichte laag waardoor hout 

zeer goed beschermt wordt tegen vocht vanuit 

de kruipruimte. Echter kan hout hierdoor niet 

meer goed ademen. Wanneer vocht in het 

hout zit, kan dit dus tot rot gaan leiden. 

Daarom wordt bij houten vloeren vaker 

aluminium folie gebruikt.  

 

5.2.4 Kosten 

De kosten voor het dampdicht maken van de begane grondvloer hangen vooral af van de 

toegankelijkheid van de kruipruimte en het oppervlak van de vloer. Ook het materiaal dat 

wordt toegepast bepaalt de uiteindelijke kosten. Daarnaast maakt het ook uit of u samen 

met bijvoorbeeld uw buren de maatregel laat uitvoeren; hoe groter het werk, hoe lager de 

kosten per m2.  
 
  



 

 

 

 

5.3 Maatregel 3: Waterkerende laag in de muur 

Water kan via gefundeerde muren uit de bodem omhoog trekken als het metselwerk in de 

loop van de tijd poreus is geworden. Er is dan sprake van optrekkend vocht in de muur. Een 

waterkerende laag in de muur houdt het optrekkend vocht onderaan de muur tegen.  

 

5.3.1 Omschrijving van de maatregel 

Een waterkerende laag wordt op plinthoogte aangebracht. U kunt kiezen uit verschillende 

methodes, zoals het injecteren van waterafstotende vloeistoffen of het aanbrengen van een 

loodslabbe, waterkerende folie of een laag foamglas.  

 

Om een waterkerende laag aan te brengen in een bestaande muur moet het stucwerk 

vervangen worden. Het oude stucwerk wordt tot minimaal 0.5 m boven de vochtgrens 

verwijderd. Daarna moet de muur eerst drogen en worden zichtbare zouten afgeborsteld. 

Als de muur droog is wordt de muur twee keer behandeld met een zoutbindend preparaat 

en wordt nieuw stucwerk aangebracht. Dit stucwerk is damp-open, en zonder gips of 

kalktoeslag. Als de ruimte het toelaat kan het aanbrengen van een voorzetwand een 

alternatief zijn voor het vervangen van het stucwerk.  

 

  
Figuur 9 (links) waterkerend folie aanbrengen (rechts) injecteren vochtwerend middel (bron: 

NOAQUA) 

  

5.3.2 Aandachtspunten 
De waterkerende laag wordt net boven de vloer aangebracht. Dit betekent dat het deel van 
de muur dat onder de vloer ligt vochtig blijft. Hierdoor ontstaan er twee aandachtspunten bij 
het aanbrengen van een waterkerende laag: 

• Vocht kan onder de vloer uitdampen uit de muur waardoor de kruipruimte een 
hogere luchtvochtigheid krijgt. Dit kan, afhankelijk van hoe dampdicht uw vloer is, 
weer een hogere luchtvochtigheid op de begane grond veroorzaken. 

• Het deel van de muur waar de vloerbalken zijn ingekast blijft vochtig. Dit vocht kan 
de vloerbalken aantasten. Goed ventileren van de kruipruimte is dan van groot 
belang. 

  



 

 

 

 

5.3.3 Voor- en nadelen 

Het realiseren van een waterkerende laag in de muur kent enkele voor en nadelen voor- en 

nadelen: 
 

Voordelen Nadelen 

Een waterkerende laag verliest (mits 
goed aangebracht) niet snel zijn werking 
en is daarom een duurzame oplossing. 

Breekwerkzaamheden aan de muur zijn bij het 
aanbrengen van een loodslabbe of 
foamglaslaag noodzakelijk. De muren zullen 
na het aanbrengen van de laag altijd opnieuw 
afgewerkt moeten worden. 

Injecteren wordt gedaan achter de plint 
op de vloer. Als de wandafwerking nog 
in goede staat is hoeft deze na het 
injecteren niet altijd vervangen te 
worden. 

 

Wanneer uw woning onderdeel van een 
groter bouwblok, kunt u de kosten van 
het injecteren van de muur misschien 
samen met uw buren delen 

 

 

5.3.4 Kosten  

De kosten van een waterkerende laag in de muur hangen vooral af van de toegankelijkheid 

van de kruipruimte en het oppervlak van de vloer. Ook het materiaal dat wordt toegepast 

bepaalt de uiteindelijke kosten. Daarnaast maakt het ook uit of u samen met bijvoorbeeld 

uw buren de maatregel laat uitvoeren; hoe groter het werk, hoe lager de kosten per m2.  
  



 

 

 

 

5.4 Maatregel 4: Ventilatie 

Door het verbeteren van de ventilatie in uw woning wordt de luchtvochtigheid in de 

geventileerde ruimten lager. Hierdoor zullen minder snel schimmels en vochtplekken op de 

muren ontstaan. Ook zal er minder vochtige lucht naar andere ruimtes stromen.  

 

5.4.1 Omschrijving van de maatregel 

Door het consequent gebruiken van klepramen en ventilatieroosters benut u de bestaande 

mogelijkheden in uw huis nog beter. Het helpt ook om bestaande ventilatieopeningen van 

de kruipruimte en kelder vrij en schoon te maken.  

Bij wat oudere woningen met een open keuken is het aan te bevelen de afvoercapaciteit 

van de mechanische ventilatie te laten controleren en zo nodig aan te passen.  

 

Voor de kelder en kruipruimte kunt u overwegen extra ventilatieopeningen aan te brengen. 

Een vuistregel hiervoor kan zijn om vier goed werkende ventilatieroosters aan de voorkant 

en vier aan de achterkant van uw huis te hebben. Hiervoor zijn speciale kunststof 

renovatieroosters verkrijgbaar, die van 10 cm boven maaiveld, schuin naar de kruipruimte 

worden aangebracht en afgewerkt met een muisdicht rooster.  

 

  
Figuur 10 Schematische weergaven ventilatie (bron: Ubbink) 

 

Als uw huis een spouwmuur heeft kan het zinvol zijn de ventilatie van de luchtspouw te 

verbeteren. Dit kan door het aanbrengen van open stootvoegen, vanaf 150 mm boven 

maaiveld, h.o.h. circa 1 meter.  

 

5.4.2 Aandachtspunten 

De ventilatie moet biij voorkeur zo geregeld zijn dat de lucht in de ruimte wordt ververst door 

middel van luchtstromen van voor(gevel) naar achter(gevel). Op deze manier wordt een teveel 

aan vocht met de luchtstroom afgevoerd. Verbeteren van de ventilatie zal in veel gevallen 

onvoldoende zijn om vochtproblemen helemaal op te lossen, maar meer ventileren verbetert 

het leefklimaat in de kruipruimte en daarmee vermindert de kans op schimmelvorming.  

 

De ventilatieroosters in het gevelmetselwerk verdienen bijzondere aandacht. Via dit type 

ventilatierooster wordt de kruipruimte geventileerd, vaak in combinatie met het ventileren van 

de spouwmuur. Meestal is er één rooster per gevel toegepast en zitten op de plek van dit 

rooster schimmels aan de binnenkant van de muur. Wanneer u de ventilatie van de 

kruipruimte en de spouw wilt verbeteren, moet u ervoor zorgen dat dit via twee gescheiden 

systemen gebeurt. U brengt nieuwe ventilatieroosters aan voor de kruipruimte en 

aanvullend hierop brengt u open stootvoegen aan voor de spouwventilatie. Tot slot maakt u 



 

 

 

 

het oude ventilatierooster in het metselwerk dicht door specie tussen de stenen aan te 

brengen. Hierdoor komt geen koude vochtige lucht uit de kruipruimte in de spouw terecht. 

Op deze manier zal minder snel schimmel aan de binnenkant van de muur ontstaan op de 

plek van het oude ventilatierooster.  

 

5.4.3 Voor- en nadelen 

Het dampdicht maken van de vloer kent enkele voor- en nadelen: 

 

Voordelen Nadelen 

Het leefklimaat verbetert en daarmee 

vermindert de kans op 

schimmelvorming. 

 

. 
 

Bij ventilatieopeningen in de gevel moet u er 

voor zorgen dat er geen water via de opening 

naar binnen kan stromen. Een voorbeeld 

hiervan is regenwater dat via het terras 

richting de woning stroomt en in de kelder of 

kruipruimte kan stromen.  

 

5.4.4 Kosten 

De kosten voor het aanbrengen van de nieuwe ventilatie zijn sterk afhankelijk van de 

ingreep waarvoor gekozen wordt.  

 
  



 

 

 

 

5.5 Maatregel 5: Drainage rondom de woning 

 

Drainage verlaagt de grondwaterstand bij uw huis. Hierdoor wordt (de bodem van) de 

kruipruimte minder nat en daalt de luchtvochtigheid in de kruipruimte. Deze maatregelen 

beperkt wateroverlast maar voorkomt het niet. in extreem natte perioden of wanneer 

drainage verstopt raakt en niet meer goed functioneert kan alsnog wateroverlast ontstaan. 

 

5.5.1 Omschrijving van de maatregel 

Drainagebuizen zijn buizen voorzien van minuscule sleufjes, vaak omwonden met kunststof 

vezels1 om verstopping te voorkomen, waardoor grondwater via die sleufjes in de 

drainagebuis terecht komen en zo afgevoerd wordt. De drainage voert het te veel aan 

grondwater af en loost het op bijvoorbeeld omliggend oppervlaktewater zoals sloten. De 

drainage wordt rondom de woning aangelegd in een zogenaamde grindkoffer, zo dicht 

mogelijk langs de gevel.  

 

    
Figuur 11 Drainage aangelegd rondom huis (bron: bouwinfo.be) 

  

 

5.5.2 Aandachtspunten: 

Om de drainage goed te laten werken is het belangrijk om: 

• het drainagesysteem op een voor uw woning passend niveau in te stellen. Een 

passend niveau betekent laag genoeg om de kruipruimte droog te krijgen, maar niet 

te laag waardoor schade aan uw woning of die van de buren zou kunnen ontstaan. 

In sommige gevallen is een pomp nodig om het water te kunnen lozen. Dit geldt als 

dieper gedraineerd moet worden dan het waterpeil in de sloot.  

Als drainage te laag wordt ingesteld kan schade ontstaan aan uw woning of die van 

de buren. Denk hierbij aan scheuren in uw huis door zettingen in de bodem of 

aantasting van de fundering, in het geval van houten paalfunderingen. De kosten 

om dergelijke schade te repareren zijn erg hoog.   

• eén centraal lozingspunt te maken. Deze bestaat uit een kunststof put, met een 

afvoerleiding naar bijvoorbeeld de sloot, een regenwaterriool of een 

gemeenschappelijke drainageleiding.  

• de drainage in een strook met grind (grindkoffer) aangelegd moet worden, zodat het 

grondwater er goed naartoe kan stromen. 

 
1 Let op: gebruik geen kokos vezels, deze vergaan waardoor de werking van de drainage significant afneemt of 
zelfs tot verstoppingen leidt. Deze verstoppingen zijn niet ongedaan te maken. 
Een betere methode is gebruik maken van een grind- of grof zandkoffer in plaats van omhulling. De kans op 
verstoppingen is minder groot dan met omhullingen. 



 

 

 

 

• doorspuitpunten aan te leggen en het systeem regelmatig door te spoelen om 

verstopping te voorkomen (minimaal eenmaal per jaar). 

• de leiding onder de laagste grondwaterstand aan te leggen. Dit zorgt ervoor dat de 

leiding het hele jaar door onder water ligt en er geen zuurstof bij het grondwater 

komt. Dit voorkomt dat het systeem met ijzerafzetting verstopt raakt of dat wortels 

ingroeien. Hierbij is het wel nodig om via een regelpunt de drainerende diepte van 

het systeem in te stellen (bijvoorbeeld via het centrale lozingspunt)  

• In gesprek te gaan met uw buren. Drainage heeft het meeste effect wanneer het om 

hele huizenblok wordt aangelegd.  

 

5.5.3 Voor- en nadelen 

Het creeren van drainage rondom uw woning kent verschillende voor- en nadelen: 

 

Voordelen Nadelen 

Uw tuin wordt door de aanleg van 

drainage vaak ook minder drassig. 
 

De drainage werkt niet of nauwelijks als deze 

niet goed is aangelegd of niet goed wordt 

onderhouden. Doordat het onder de grond ligt, 

is het niet zichtbaar en wordt er vaak minder 

aandacht aan besteed. 

 Het gebruik van een pomp om het water te 
lozen is minder duurzaam  

 

 

5.5.4 Kosten 
De kosten voor het aanbrengen van drainage hangen vooral af van de toegankelijkheid van 
uw perceel, de grootte van uw huis en de afstand tussen uw woning en het lozingspunt. 
Daarnaast maakt het ook uit of u samen met bijvoorbeeld uw buren de maatregel laat 
uitvoeren; hoe groter het werk, hoe lager de kosten per m2. 

  



 

 

 

 

6 Werkbladen maatregelen in de tuin 

In de hieropvolgende werkbladen worden verschillende maatregelen omschreven die 

getroffen kunnen worden om de overlast in de tuin tegen te gaan. Per maatregel zijn de 

volgende punten in beeld gebracht: 

• de werking en omschrijving van de maatregel; 

• aandachtspunten; 

• voor- en nadelen van de maatregel; 

• kosten; 

 

In hoofdstuk 4 zijn twee maatregelen gevonden die getroffen kunnen worden in geval van 

grondwateroverlast. In figuur 12 zijn de vijf maatregelen schematisch weergegeven. In de 

hieropvolgende werkbladen (paragraaf 6.1 t/m 6.2) worden de twee maatregelen in detail 

besproken.  

 

 
Figuur 12 Schematische weergave maatregelen in de tuin (graag drainage onder de gws aanleggen) 

  



 

 

 

 

6.1 Maatregel 1: Drainage in de tuin  

 
Drainage verlaagt de grondwaterstand op uw erf. Hierdoor wordt de bodem minder nat. 
Figuur 13 geeft de verlaging van de grondwaterstand door drainage schematisch weer 
 

 
Figuur 13 Schematische weergave verlaagde grondwaterstand door drainage 

 

6.1.1 Omschrijving van de maatregel 
Drainagebuizen zijn buizen met gaatjes die onder de grond worden aangelegd. De drainage 
voort het te veel aan grondwater af en loost het op bijvoorbeeld omliggend oppervlaktewater 
zoals sloten. De leidingen hebben een diameter van ongeveer 60-100 mm en zijn omhuld 
met kunststof vezels. Deze omhulling zorgt ervoor dat de gaatjes in de buis niet dichtslibben 
met vuil en zand.  
 

  
Figuur 14 Drainage in tuin (bron: tuinenfiers.be) 

  

6.1.2 Aandachtspunten 
Om de drainage op het erf goed te laten werken is het belangrijk om: 

• De drainage in een strook met grind (grindkoffer) aangelegd moet worden, zodat 

het grondwater er goed naartoe kan stromen. 

• Doorspuitpunten aan te leggen en het systeem regelmatig door te spoelen om 

verstopping te voorkomen (minimaal eenmaal per jaar). 

• Als u ook drainage aanlegt om de kruipruimte droog te houden kan dit in principe 

als één gecombineerd systeem aangelegd worden. De drainage voor de kruipruimte 

voert meestal op een lager niveau af dan het erf. Er dient in ieder geval een 



 

 

 

 

lozingspunt te zijn bij het laagste deel. Meer informatie over de aanleg van drainage 

specifiek rondom de woning, kunt u terug lezen op werkblad 5.5. 
 

6.1.3 Voor- en nadelen 

Het aanleggen van drainage in de tuin kent enkele voor- en nadelen: 

 

Voordelen Nadelen 

Uw tuin wordt minder drassig door de 
aanleg van drainage 
 

De drainage werkt niet of nauwelijks als 

deze niet goed is aangelegd of niet goed 

wordt onderhouden. Doordat het onder de 

grond ligt, is het niet zichtbaar en wordt er 

vaak minder aandacht aan besteed. 

 

6.1.4 Kosten 

De kosten voor het aanleggen van drainage hangen vooral af van de toegankelijkheid van 

uw perceel, de grootte van uw perceel en de afstand tot het lozingspunt.  

 
  



 

 

 

 

6.2 Maatregel 2: Ophogen erf 

 
Ophoging van het erf zorgt ervoor dat het grondwater dieper komt te liggen ten opzichte van 
het maaiveld. 
 

6.2.1 Omschrijving van de maatregel 
U kunt uw erf met verschillende materialen ophogen zoals met tuinaarde, houtsnippers, 
zand of tempex. Welk type materiaal u het beste kunt gebruiken hangt af van het gebruik 
van het erf (of het deel dat u wilt ophogen). Voor gebieden waar veel veen (of klei) in de 
bodem zit is het raadzaam om te kiezen voor een licht ophogingsmateriaal. Een 
ophogingslaag zorgt namelijk voor extra belasting, waardoor de onderlaag kan gaan 
samendrukken. Daarnaast is het belangrijk dat het ophoogmateriaal goed waterdoorlatend 
is.  
 

  
Figuur 15 Ophogen tuin met zand (bron: hulp bij grondwater den haag) 

 

6.2.2 Aandachtspunten 
Belangrijke punten om mee nemen voor de ophoging van uw erf zijn: 

• Zorg ervoor dat regenwater ‘de goede kant’ op kan wegstromen. Dit betekent dus 
van uw huis, of bijgebouwen, af.  

• Zorg ervoor dat het regenwater niet naar het buurperceel stroomt en daar overlast 
kan veroorzaken. 

• Het is verstandig om, voordat er wordt opgehoogd, oude (weiland)lagen door te 
breken. Zeker wanneer hier dieren hebben gelopen of er met groot materieel 
overheen is gereden. De toplaag is dan vaak verslempt en slecht waterdoorlatend 
geworden.  

 

6.2.3 Voor- en nadelen 

Het ophogen van het erf kent enkele voor- en nadelen: 
 

Voordelen Nadelen 

Het ophogen met een goed 
waterdoorlatend materiaal heeft als 
bijkomend voordeel dat plassen op uw erf 
minder lang blijven staan 
 

U woning blijft op hetzelfde niveau als deze 
was. Na het ophogen van het omliggende 
erf kan het voorkomen dat uw woning het 
laagste punt is geworden. Uw woning is 
dan extra kwetsbaar voor 
(regen)wateroverlast. Er zullen in dit geval 
maatregelen worden getroffen om instroom 



 

 

 

 

van regenwater te voorkomen. Dit kan 
bijvoorbeeld door de aanleg van een 
lijngoot rond de woning.  

 Bij sommige materialen is het nodig om na 
een periode opnieuw op te hogen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij houtsnippers.  

 

6.2.4 Kosten 
De kosten voor het ophogen van het erf hangen vooral af van de grootte van uw perceel en 
het soort ophoogmateriaal dat gebruikt wordt. Daarnaast maakt het ook uit of u samen met 
bijvoorbeeld uw buren de maatregel laat uitvoeren; hoe groter het werk, hoe lager de kosten 
per m2. 
 

 


