Vraag en antwoord wijk community Aanpak
Buitenruimte Agniesebuurt 24 maart 2018

Presentatie 1
Dr. Gilles Erkens – Expert op gebied van bodem en grondwatersystemen
Deltares, Universiteit Utrecht
Vraag: hoe diep kan grondwater zakken?
Antwoord: Dat wordt bepaald door de drainage (sloten en riool) en het weer. In de stad kan het
water tot in de veenlaag zakken.
Vraag: Waarom is op het plaatje de grondwaterstand hoger bij de parkeerplaatsen?
Antwoord: Dit kan komen doordat de drainage (sloot) verder weg ligt vanaf dat punt. Ook is er bij
verharding minder aanvulling van het grondwater en is er verschil in drainerende eigenschappen
tussen verschillende soorten verharding (bij tegels beter dan bij asfalt). Tussen de drainerende
elementen zie je ook opbolling van de grondwaterstand
Vraag: Hoe verschilt het grondwaterstand?
Antwoord: Het landschap is zo geworden door menselijk ingrijpen. We zijn naar beneden gezakt door
hoe we met grondwater omgaan (drooglegging). De grondwaterstand in Nederland wordt volledig
door mensen beïnvloed.
Vraag: Is de laatste eeuw de grondwaterstand sterker gedaald dan daarvoor?
Antwoord: Ja, over het algemeen is dat in Nederland zo. Dit komt onder andere vanwege het
watermanagement: dieper draineren, krachtigere gemalen, efficiënter grondwatersysteem na
ruilverkaveling sinds WOII. In stedelijk gebied is het lastig te zeggen hoeveel, omdat er zo veel
factoren van invloed zijn, bijvoorbeeld een lek riool leidt tot grondwaterstandverlaging en
bodemdaling.
Vraag: Kunnen diepe parkeergarages invloed hebben op grondwaterstand?
Antwoord: Ja, rondom hele diepe garages (bijvoorbeeld van 40 m diep) kan stuwing van grondwater
plaatsvinden, maar dit is nog niet of nauwelijks goed onderzocht. Het is onwaarschijnlijk dat één
garage veel verschil maakt.
Vraag: In Rotterdam heb je een muur van ondergrondse elementen (garages, metro, etc.) ten
zuiden van onze buurt (centrum). De cumulatieve werking daarvan is nooit onderzocht en er wordt
ook geen rekening mee gehouden
Antwoord: Dit soort zaken is inderdaad slecht onderzocht. De invloed op de ondiepe waterstanden is
beperkt, er zijn immers goede drainage systemen. Het gaat juist om de diepe waterstanden.
Vraag: Kan grond verhoogd worden?
Antwoord: Ja, bij zettingen gebeurt dat. Maar door zware ophoogmateriaal zakt het vervolgens
sneller. Veen heeft beperkte draagkracht.
Vraag: Heeft een regenton effect?
Antwoord: Bij zware buien maakt één regenton niet veel verschil. Bij kleinere buien wel.
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Vraag: Kunnen bomen goed helpen bij verlagen grondwaterstand?
Antwoord: Het ligt eraan wanneer die bui valt en hoe groot die bui is. Bij een 50 mm bui maakt ook
een boom weinig verschil. Ook is het zo dat een boom in de winter minder verdampt dan in de zomer
en bomen werken niet als permanent drainagesysteem, maar je krijgt vooral een dag- en nachtritme.
Redactionele toevoeging: Bomen verbruiken overdag het meeste water (evapotranspiratie),
waardoor je een dag- en nachtpatroon in de grondwaterstand ziet (een soort sinus). Zie ook deze
afbeelding uit de presentatie van Gilles Erkens:

Vraag: Bij ons zijn bomen verwijderd en staat het water vaak te hoog. Moeten er weer bomen
terug?
Antwoord: Het is goed om te onderzoeken waarom het water zo hoog staat. Bomen alleen is
waarschijnlijk te beperkt om grondwaterstand volledig te controleren
Vraag: Als alles tegelijk zakt, wat is dan het probleem?
Antwoord: Als alles zakt, maar grondwaterstand niet, dan krijg je een probleem, want het water
komt dan te hoog te staan = wateroverlast.
Redactionele aanvulling: In de praktijk is het zo dat huizen met (goede) funderingen niet zakken, dus
het zal nooit zo zijn dat alles zakt.
Vraag: Rotterdam maakt als het goed is satellietfoto's (InSar data) met grondwaterstand. De data
is er. De gemeente kan data publiek maken om te laten zien wat de veranderingen zijn in de
afgelopen jaren. Er wordt gesuggereerd dat we heel veel kunnen doen als bewoners, maar we
weten het gewoon niet. Kan de gemeente die data openbaar maken?
Antwoord: die beelden zijn niet altijd duidelijk. Je ziet wel de verschillen, maar je weet niet waardoor
die veroorzaakt worden. Die beelden komen trouwens op Europees niveau beschikbaar. Vraagt wel
technische kennis om die te kunnen 'lezen'.
Redactionele toevoeging: Het is niet zo dat je met InSar de grondwaterstand meet. De gemeente
meet eens in de 2 jaar de hoogteligging van heel Rotterdam in. Verder beheert de gemeente een
meetnet van ongeveer 2.000 peilbuizen en peilt daarmee regelmatig de grondwaterstanden in de
stad.
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Presentatie 2
Marc den Ouden – beleidsadviseur Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (HHSK)
Vraag: Waarom zijn hier de problemen groter dan elders?
Antwoord: Omdat er veel kwetsbare structuren, veel functies zijn en veel verharding in combinatie
met weinig beschikbare waterberging. We hebben moeite om extra waterberging te realiseren in
dichtbebouwd gebied met een complex netwerk aan betrokken partijen.
Redactionele toevoeging: HHSK en gemeente hebben al grote (ondergrondse) waterbergingen in de
stad gerealiseerd: bv Kruisplein, Benthemplein, Frederiksplein, Museumpark. We zoeken het nu meer
en meer in kleinschalige maatregelen in de ‘haarvaten van de stad’. Zij willen de druppel vasthouden
daar waar hij valt om zo de sponswerking van de stad te herstellen.
Vraag: Hoeveel water wordt er opgenomen in berging Kruisplein?
Antwoord: Ongeveer 1 olympisch zwembad (2400/2500 kub). Bij Museumplein is bijvoorbeeld 4x zo
groot (ca 10.000 kub). Het Benthemplein ongeveer 1400/1500 kub.
Vraag: Geeft waterberging niet heel veel gewicht op grond en dus inklinking?
Antwoord: De ondergrondse waterbergingen zijn goed gefundeerd op diepere grondlagen, het vullen
ervan leidt daarom niet tot bodemdaling.
Vraag: Is waterberging op Kruisplein genoeg?
Antwoord: Nee, dat is slechts deel van de oplossing uit een palet aan maatregelen in het centrum.
We moeten met elkaar meer doen. Die berging fungeert als overloop van Westersingel. Hoe vaak of
intensief de berging gevuld is, weet ik niet (Marc komt nog terug hierop)
Vraag: Men zei dat Noordsingel altijd natuurlijk peil was, is dat zo?
Antwoord: De Noordsingel is ook gewoon aangelegd, dus dat kun je geen natuurlijk peil noemen.
Door de geschiedenis is het peil niet altijd even goed bijgehouden, dus we weten niet wat
oorspronkelijk het peil was. Het huidige peil wordt in ieder geval al vele decennia in stand gehouden.
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Presentatie 3
Kees Bos – rioolbeheerder gemeente Rotterdam
Vraag: Is het rioolsysteem een ander systeem dan het watersysteem?
Antwoord: Ja, dit zijn verschillende systemen die wel een relatie met elkaar hebben.
Redactionele toevoeging: Het zijn verschillende gemalen. In het geval van de Agniesebuurt wordt het
rioolsysteem bemalen door gemaal Noordplein. Deze voert het rioolwater af naar de Afval Water
Zuivering Installatie (AWZI) Kralingse Veer. In geval van hevige neerslag voert het stelsel af naar de
singels. Dit is een ander gemaal dan het watergemaal.
Vraag: Is het dan niet zaak om waterbergingscapaciteit te vergroten?
Antwoord: Dat is niet zo eenvoudig. Het water moet daar dan wel komen.
Redactionele toevoeging: Als je de bergingscapaciteit vergroot, moet het water daar ook komen. Dit
zou betekenen dat het gehele systeem vergroot moet worden: riolering, gemaal, persleiding en
AWZI. Dit is niet doelmatig voor het aantal maal per jaar dat hevige neerslag plaats vindt, daar moet
een andere oplossing voor gevonden worden.
Vraag: Hoe wordt rekening gehouden met woningen die lager liggen?
Antwoord: In feite zouden lage aansluitingen op het riool in souterrain woningen niet moeten
bestaan.
Redactionele toevoeging: Als je van een laag gelegen punt loost op het riool, loop je een grote kans
dat bij veel regen en hoge rioolwaterstanden wateroverlast ontstaat, omdat dat logischerwijs
terugstroomt naar het laagste punt. Advies zou zijn: niet meer op basis van vrij verval aansluiten op
het riool, maar met behulp van een pomp. In sommige gemeentes wordt een terugslagklep
geadviseerd. Dit is een klep die terugstromend water vanuit het riool voorkomt. Kees is hier geen
voorstander van. Deze terugslagkleppen hebben onderhoud nodig en bij hoge waterstanden in het
riool kun je dan het lozingstoestel (bijvoorbeeld wc of wastafel) niet meer gebruiken.
Een andere issue bij souterrain woningen en kelders is als de grondwaterstand hoog is en de vloeren
van souterrains en/of kelders niet waterdicht gemaakt zijn. Hier zal je waarschijnlijk bouwkundig
moeten ingrijpen. Als dit aan de orde is, is het wellicht goed hiervoor expertise in te huren.
Vraag: Maar bij oude woningen heb je dan een probleem?
Antwoord: Nee, want in riool is de afgelopen 60 jaar dan ook weinig gedaan. Probleem is wel dat de
regen toeneemt. Die mensen kunnen dan meer problemen krijgen.
Redactionele toevoeging: Als je van een laaggelegen punt loost op het riool, bestaat altijd de kans op
terugstromend water. Hoe groot die kans is, is afhankelijk van:
- Het hoogte verschil tussen overstorthoogte (die heeft invloed op hoe vol het riool komt te staan)
en laaggelegen lozingstoestel (bijvoorbeeld wc of wastafel)
- Het functioneren van het riool. Bij een verstopt of defect geraakt riool is de kans groot dat een
laaggelegen toestel (bijvoorbeeld wc of wastafel) overstroomt
- Met de klimaatverandering treden er hevigere buien op, waardoor hogere waterstanden in het
riool ontstaan. Hiermee wordt ook de kans vergroot dat een laaggelegen lozingstoestel
(bijvoorbeeld wc of wastafel) overstroomt.
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Vraag: Wat gaan we dan doen voor mensen met souterrainwoningen?
Antwoord: Dat komt zo in mijn presentatie.
Redactionele toevoeging: De gemeente kan inpandig niets doen voor de mensen. De binnen riolering
in jouw huis is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Het is verstandig om niet meer op vrij
verval te lozen, maar door middel van een pomp. Ook wordt in sommige gemeentes een
terugslagklep geadviseerd. Dit is een klep die terugstromend water vanuit het riool voorkomt. Kees is
hier geen voorstander van. Deze terugslagkleppen hebben onderhoud nodig en bij hoge waterstanden
in het riool kun je dan het lozingstoestel (bijvoorbeeld wc of wastafel) niet meer gebruiken.
Als je het regenwater van het verhard oppervlak afkoppelt (niet in het riool laat komen), komt er
minder regenwater in het riool en dus minder kans op hoge rioolwaterstanden waardoor de kans
kleiner wordt tot overstroming van laaggelegen lozingstoestellen. Maar de kans op terugstromend
water blijft aanwezig.
Vraag: Bij zware regen komt er dus steeds meer op de Singel?
Ja, want gemalen en riolen hebben niet meer capaciteit.
Vraag: Hoe groot waren de rioolbuizen vroeger en nu?
Antwoord: Hoe dichter bij een riooloverstort, hoe groter de buis. Hoe verder weg, hoe kleiner. In
Rotterdam is dat in de regel 315 mm tot 1000 mm. Als je afvalwater gaat scheiden, worden
afvalwaterriolen kleiner. Voor regenwaterriool is de grootte afhankelijk van hoeveelheid regenval,
verharding en drainage.
Vraag: Bij lagere rioolaansluitingen (in bijv. oude souterrainwoningen) heb je eerder problemen?
Antwoord: We krijgen meer regenval, dus systeem wordt steeds zwaarder belast. Ik kan niet zeggen
hoe het wordt, want we willen het systeem in overleg met jullie nog gaan vervangen.
Overig
Er is veel behoefte om de ervaring van de Hoevenstraat mee te nemen. Bewoners geven aan dat ze
graag willen weten wat ervaringen daar waren en hoe oplossingen uitwerken.
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Presentatie 4
Martine Coevert Aanpak funderingsproblemen, gemeente Rotterdam,
funderingsloket en ervaringsdeskundige.
Vraag: Gaat bacteriële aantasting ook door als palen onder water staan?
Antwoord: Voor bacteriële aantasting maakt de waterstand niet uit. Wageningen Stichting Hout
Research doet nu onderzoek naar de mogelijkheid om bacteriële aantasting tegen te gaan.
Droogstand van palen is funest voor de palen want de schimmels kunnen dan zuurstof krijgen en
verder ontwikkelen.
Vraag: Als jouw huis deels op rotte fundering van buren staat, moeten buren dan het herstel
betalen?
Antwoord: Ja, hier geldt het stelsel van mandeligheid. Beide eigenaren moeten bijdragen.
Rechtspositie kan dan wel ingewikkeld worden en het loopt via de rechter. Als je het per blok
aanpakt, wordt de prijs per woning vele malen goedkoper.
Vraag: Hoe lang is de subsidie er al en hoe lang het fonds?
Antwoord: De subsidie is er drie/vier jaar en het fonds sinds 2017 (voor de duur van 3 jaar).
Vraag: Als uit onderzoek blijft dat fundering slecht is. Dan moet herstel toch binnen 5 jaar
plaatsvinden?
Antwoord: Ja
Vraag: Kan de overheid herstel afdwingen bij particuliere woningen?
Antwoord: Ja, de gemeente kan ingrijpen als het gevaarlijk wordt. Dan kunnen eigenaren gedwongen
worden. Buren kunnen oplossing van gevaarlijke buurpanden afdwingen via de gemeente als ze met
minimaal 50% van dat bouwblok zijn.
Vraag: Wat gebeurt er als mensen niet in staat zijn problemen op te lossen?
Antwoord: Eigenaren kunnen gedwongen worden. Buren kunnen oplossing van gevaarlijke
buurpanden afdwingen via de gemeente als ze met minimaal 50% van dat bouwblok zijn.
Vraag: Biedt de overheid alleen leningen of ook giften, want we hebben niet om problemen
gevraagd
Antwoord: Dit is een politieke afweging waarin de kosten over de hele stad meegewogen worden.
120.000 woningen x 80.000 euro per woning.
Vraag: Is verzakking niet gemakkelijk aan te tonen door foto's?
Antwoord: Op satellietmonitoring kun je niet de oorzaak van een verzakking zien.
Vraag: Wat betekent ‘verzakking door overbelasting’?
Antwoord: Als belasting groter is dan het maximale draagvermogen van de fundering.
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Presentatie 5
Hans Suijs – Gouds Watergilde
Vraag: Wie betaalt u?
Antwoord: Het Watergilde wordt niet betaald, het is vrijwilligerswerk.
Vraag: Zei u nu zojuist dat als doelbewust grondwaterpeil wordt veranderd, de overheid
aansprakelijk is voor schade?
Antwoord: Er is een leemte in de wet: de eigenaar is verantwoordelijk voor grondwaterpeil op zijn
eigen terrein, maar de eigenaar mag niet het peil wijzigen zonder toestemming van de overheid. Als
je als eigenaar aan alle voorwaarden van de wet hebt voldaan en als daarna wordt besloten het
grondwater te verlagen, dan is er misschien een kans op schadevergoeding. Bij waterstandverhoging
weet ik het niet.
Vraag: Is overheid ook aansprakelijk als peil wijzigt vanwege de bouw van hoogbouw met
bijvoorbeeld een garage eronder?
Antwoord: Dat weet ik niet. Er speelt dan een complex aan factoren, waarin het niet te duiden is wat
de oorzaak is.
Vraag: Hoe kun je als eigenaar zelf maatregelen nemen om je woning te verbeteren?
Antwoord: Een eigenaar in Gouda die fundering herstelt, ziet dat terug in waardestijging van het
pand. Veel eigenaren hebben echter niet het geld om die investering te doen. Wij willen met banken
in gesprek over soepele financieringen.
Vraag: Kun je maatregelen nemen als je een zware bui ziet aankomen?
Antwoord (HHSK): Ja, dat noem je voormalen. We malen dan het peil naar beneden, zodat je de
waterbergingscapaciteit vergroot.
Vraag: Zijn in Gouda de gemalen vergroot?
Antwoord: Ze zijn bijna verdubbeld. Gouda is een polder. Er mag alleen niet gemalen worden als de
IJssel te hoog staat.
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Presentatie 6
Han van Eijnsbergen – gemeente Dordrecht beheerder, coördinator
grondwater
Vraag: Is de kleidam tussen woningen volledig aangelegd?
Antwoord: Ja, in de openbare ruimte tot aan de brandpoorten van de woningen. Daardoor hebben
we compartimenten gecreëerd. Op private terreinen loopt de kleidam niet door.
Vraag: Moet je de kleidam niet onder de woningen aanleggen?
Antwoord: Dat zou wellicht goed zijn, maar praktisch lastig te realiseren.
Vraag: Hoe leg je zo'n kleidam aan?
Antwoord: De leidingen liggen in een zandbaan. We storten daar overdwars een kleiwand in en
maken zo compartimenten.
Redactionele toevoeging: Op de facebookpagina hebben we foto’s van Han over dit onderwerp
gedeeld.
Vraag: Is het volledige systeem waterdicht?
Antwoord: Ja. De drainageleiding leggen we op hetzelfde moment aan als we de riolering aanpakken.
De klei brengen we dan ook aan. De meerkosten zijn daardoor beperkt.
Vraag: Is klei dan zo waterdicht?
Antwoord: ja, klei is waterdicht.
Redactionele toevoeging: in de presentatie is een slide toegevoegd hierover, zie de presentatie op ons
youtube-kanaal.
Vraag: Hebben jullie dit als eerste toegepast?
Antwoord: Drainage inbrengen is niet nieuw, wel om drainage aan te leggen om te infiltreren. Dat
hebben we in Dordrecht voor het eerst gedaan. Eerste keer 15 jaar geleden gedaan en dat ligt er nog
goed bij.
Vraag: Hebben jullie te maken gehad met souterrains onder de woningen?
Antwoord: Nee, die woningen zaten niet in dit gebied.
Vraag: Creëer je dan op deze manier verschillende grondwaterstanden in een wijk?
Antwoord: Ja, dat klopt. Je kan het niet op pandniveau regelen, maar wel in blokken. We zijn daarbij
uitgegaan van de woning met de hoogste palen.
Vraag: Dus jullie zijn uitgegaan van de paalhoogte van de individuele woningen?
Antwoord: Klopt, in deze wijk met ongeveer 500 - 600 woningen wel. Maar we kunnen het peil niet
per woning aanpassen, maar de wijk wel opdelen in vakken.
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Vraag: Hoe kun je binnen een compartiment je waterstand regelen?
Antwoord: We meten de grondwaterstand. Is de waterstand te laag, dan pompt een pomp water
erbij tot het peil weer goed is. Gaat automatisch m.b.v. een sensor. Bij een te hoog grondwaterpeil,
laten we water weglopen via het gemaal.
Vraag: Hoe is in Dordrecht bepaald welke woning welke fundering heeft?
Antwoord: Via archiefonderzoek naar de woningen van particuliere eigenaren (corporatiebezit
uitgezonderd) en, waar nodig, nog via o.a. opgravingen.
Vraag: Was dat graven nodig om te zien wat voor fundering er was?
Antwoord: Ja, in het archief was niet alles terug te vinden.
Vraag: Heeft de gemeente meebetaald aan oplossingen van particulieren?
Antwoord: De gemeente heeft alles in openbaar gebied betaald. Het particuliere deel hebben
particulieren zelf betaald en daarover heeft gemeente geadviseerd. Voorwaarde is dan wel dat
iedereen in een blok meedoet. Het is een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen.
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