Brainstorm next step
4 april 2018
Aanwezig: Marcel van Winsen, Robert de Kort, Lucas van Zuilen, Marvin Biljoen, Irene Quakkelaar,
Elske Fukken (verslag)
Kort verslag en actiepunten
Het lijkt een ieder goed om van ieder overleg een verslag te maken en dat te delen via de wijk
community. Op dit moment is dat nog alleen de FB-wijk community. Daar delen we het verslag.
Zodra de website klaar is, kunnen we daar alle verslagen plaatsen. Actiepunt Elske: verslag maken en
delen via wijk community
We maken een rondje om terug te kijken naar 24 maart. Daarbij komt het volgende aan de orde:
Informatie
Alle aanwezigen geven aan dat er heel veel informatie geboden werd van verschillende invalshoeken
en ook veel nieuwe informatie aangeboden werd. Heel breed, maar toch allemaal direct relevant voor
het onderwerp. Aangegeven wordt dat het fijn is om die kennis te hebben om de vervolgstappen ook te
kunnen zetten.
Sfeer
Er wordt opgemerkt dat de opzet en sfeer erg prettig was en dat het goed georganiseerd was. Dat zorgt
ook dat mensen die eerder afhaakten vanwege de sfeer, nu wel willen komen. Fijn dat er best veel
mensen waren.
Verhalen Dordrecht en Gouda
Wat aanspreekt in de verhalen van Gouda en Dordrecht is dat de overheidspartijen (gemeente en
waterschap) grootschalige maatregelen nemen die de overlast voor een groot deel wegneemt. Hierdoor
is het succes niet zo kwetsbaar als wanneer je dat neerlegt bij alle individuele bewoners en daar dus
ook erg afhankelijk van bent. En de impact op die grote groep mensen is er dan ook niet. Bijvoorbeeld
dat Rijnland de gemalen vergroot heeft en pompt als een hele grote bui verwacht wordt, maar ook dat
er plannen zijn voor compartimentering van de binnenstad en het ontdempen van grachten. In de
presentatie was het niet helemaal duidelijk of dat nou al gerealiseerd was of niet. Dat blijkt niet zo te
zijn.
Gouda is bezig met plannen hiervoor. Ook goed te zien hoe deze gemeenten veel kennis hebben
vergaard, zoals een uitvoerige inventarisatie van funderingen en ideale grondwaterstanden. Niet alles
door hen betaald, maar wel georganiseerd. Bij de voorbeelden zijn we benieuwd, bijvoorbeeld bij
kleidam, hoe toepasbaar dat zou zijn op de Agniesebuurt. Wat gebeurt als megabui komt? Stroomt dan
alles over? Elske geeft aan dat Dordrecht ons heeft uitgenodigd om met de geinteresseerden een keer
te komen kijken daar en wat uitgebreider informatie te krijgen en ook te praten met betrokken
bewoners. Dat moeten we later eens bespreken.
Er wordt aangegeven dat het interessant zou zijn om ook de Agniesebuurt te compartimenteren. Er zijn
hoogstwaarschijnlijk ook hier grote verschillen en ideale grondwaterstanden. Er zat in het verhaal van
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Dordrecht een mooie kaart waarop je zag hoeveel peilbuizen er waren. Dat bewijst hoe super
kleinschalig je moet kijken.
Grond, water, funderingen en belangen
Er werd geschrokken van het funderingsverhaal, hoe ingrijpend dat kan zijn en de hoogte van de
kosten die daarmee samenhangen. Het is ook erg complex hoe het in de ondergrond zit en daar zitten
ook veel verschillende belangen aan verbonden. Het is technisch complex, maar ook complex al die
belangen af te wegen en de belanghebbenden aan tafel te krijgen. En we moeten erbij stil staan dat dit
is nog maar 1 thema is, de ondergrond. Bovengrond komt ook nog (groen, straat, stoep, spelen). Maar
de grote zorgen zaten op de ondergrond en het water.
Duidelijk is dat je er met 1 oplossing niet bent en dat niet bij alle situaties dezelfde oplossing past. Er
is veel kennis nodig om hier een goed plan voor te maken en belangrijk dat mensen de kennis ook
meekrijgen, bijvoorbeeld als je gaat ophogen, waarmee dan? Uit een van de presentaties bleek dat je
dat het best met turf kon doen. Dat is belangrijke informatie, anders maak je de situatie met
goedbedoelde maatregelen juist erger.
Vervolgens bespreken we wat ons dan nu te doen staat.
Uitproberen
Het zou mooi zijn als je op een plek al het een en ander kunt uittesten. Op zich is dat er nu met de
regentuin. N.B.: In Delft is op 16 mei een teststraat te bezoeken; de link daarvoor staat op de
groepspagina van WCA op facebook. Het gaat ook juist om het effect als je op grotere schaal
maatregelen doorvoert en dat zie je dan niet. Uiteindelijk moeten we een systeem aanleggen en een
pakket van maatregelen hebben waar we allemaal achterstaan.
Soorten oplossingen
De te zetten stappen lijken ook wel van de oplossing af te hangen. Zouden we niet eerst een principe
richting of criteria moeten bepalen? Opties:
-

-

Gaan we voor een oplossing waar iedereen aan moet bijdragen met maatregelen op eigen terrein?
Ga je hiervoor dan is de verwachting: o Je bent afhankelijk van individuele oplossingen en
beslissingen (risico gezien de complexiteit, financiële en sociale factoren).
o Je loopt er tegenaan dat dat voor heel veel bewoners onbetaalbaar en niet te organiseren is.
o Als niet iedereen meedoet, dan heeft de rest er weer last van en uiteindelijk bereik je je
doel dan niet.
Of maken we een grote slag vanuit de gemeente en hoogheemraadschap, die minder vraagt aan
individuele acties. Denk aan goede buffercapaciteit in de openbare ruimte, robuust en
beheersbaar, waar gemeente en waterschap verantwoordelijk zijn. Mensen denken hierover mee
en desnoods betalen we mee (zoals via rioolrechten, waterschapsbelastingen). Dit heeft
waarschijnlijk een veel minder grote impact op particuliere bezittingen.

Vervolgens kunnen we dan bekijken welke oplossingen in dat spoor zitten. Dan kunnen we experts
vragen welke oplossingen er zouden zijn binnen die hoofdoplossing. En als je die dan hebt, dan is al
een hoop van de ellende verholpen.
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Er wordt even teruggekeken op het oude plan, dat van tafel is. Irene geeft aan dat de gemeente daarin
uitging van grote buffering in het openbaar gebied voor zowel de straat als de daken. De gemeente zou
dus ruimte creëren om op termijn het regenwater van de daken te kunnen ontvangen. De
eigenaren/bewoners zouden alleen nog hun eigen tuin hoeven regelen. De gemeente wilde echter het
regenwater niet alleen in de openbare ruimte bufferen, maar ook in de bodem en de vrees was dat daar
problemen door zouden ontstaan door het stijgen van grondwaterstand. Maar dat was het oude plan en
dat is van de baan.
Inventariseren van de situatie
We moeten hoe dan ook de situatie goed inventariseren. Hemelwater en grondwater moeten in
samenhang bekeken worden. Regenwater hoeft natuurlijk niet de grond in, kan gebufferd, maar kan
wenselijk zijn dat wel te doen. We moeten heel gedetailleerd kijken hoe de ondergrondse situatie eruit
ziet: welke fundering, grondsoort en hoe loopt dat grondwater. Het lijkt in ieder geval logisch dat je de
peilen zoekt die de minste overlast geeft voor de buurt. En we moeten ook realistisch zijn: je kan alles
met een hemelwaterriool willen afvoeren, maar dat zijn enorme buizen, dat past niet. Hoogtekaarten in
de wijk zijn mogelijk ook relevant. Waar loopt het water naartoe? Als je dat in beeld hebt, kun je
bepalen welke maatregelen zin hebben en dan kun je nog de discussie voeren over welke maatregelen
je wil.
Hittestress en droogte
We bespreken de andere aspecten van klimaatverandering: droogte en hittestress en wat dat dan
precies is. Droogte betreft vooral de houten palen, die moeten onder water staan. Het droogte aspect is
dus direct verbonden aan de grondwaterstand en is dus eigenlijk geen “ander aspect”. Hittestress staat
wel verder op afstand, alhoewel daar ook verbindingen met grondwater zijn. Maatregelen op dat
gebied zijn vooral bovengronds: meer groen en schaduw. Dat past bij het vervolgdeel van het plan:
bovengrond.
Huidige situatie
Weten we hoeveel problemen er op dit moment zijn met grondwater en funderingen? Dat is wel
belangrijk om te weten. Zowel funderingen als grondwater zijn nu een issue in de buurt, maar hoeveel,
waar en waardoor? We moeten iets meer gevoel krijgen bij de verschillen in de wijk mbt grondwater
en funderingen. Ook zijn de aanwezigen erg benieuwd naar de situatie in de Hoevebuurt. Hoeveel
mensen hebben daar last en hoeveel hadden last (van palen bijvoorbeeld). Wat is de oorzaak eigenlijk?
Actiepunt Elske/ Irene: stand van zaken Hoevebuurt ophalen en updates delen in wijkcommunity.
Grootte van de problematiek
Je moet ook weten wat de problematiek is in relatie tot de buien. Hoe vaak gebeurt dat nou zo’n
piekbui? Je moet uiteindelijk ook afwegen wat je gaat doen ten opzichte van hoe vaak zo’n bui kan
voorkomen en op welke hoosbui je het watersysteem ontwerpt (immers niet alle buien zijn oplosbaar).
Het voorbeeld van Hafencity Hamburg komt voorbij. Zij weten dat er daar twee keer per jaar
hoogwater is en er dan kans is op rivieroverstromingen. Dan zetten ze schotten voor de deuren om de
overlast tegen te gaan. Een mooi idee, maar in de praktijk blijken de schotten toch niet hoog genoeg te
zijn en is er dus toch overlast. Als je nou twee keer per jaar dreigend overlast hebt, moet je dan een
structurele wijziging dorvoeren ter preventie of zouden oplossingen op dat moment ook een optie zijn?
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Uitgangspunten
We zouden met elkaar moeten bepalen welke risico’s wij onacceptabel vinden, wat de bijbehorende
uitgangspunten (frequentie en intensiteit, typen overlast, etc.) zijn, waar we in het vervolg van uit
kunnen gaan, welke criteria, wat de wijkcommunity betreft, afgewogen moeten worden en die
afweging daar ook samen doen, maar ook definities van schade, impact en overlast. Dat kan wel tot
discussie leiden, maar geeft duidelijkheid.
Uitgangspunt riool
Gemeente had in het oude plan uitvoeringsfasering bedacht op basis, die uitging van logische aanleg
van het rioolontwerp. Het rioolontwerp was voor de hele buurt. In ieder geval moet het vuilwaterriool
vervangen worden, dat moet een nieuwe dichte buis worden. De vraag hoe we met regenwater
omgaan, daar zijn opties in.
Droge Voeten
Droge voeten heeft aangegeven dat zij een oplossing willen die geen schade brengt aan de bezittingen:
huis, tuin, bomen. Dat is niet meer individueel belang, als je alle individuen en aparte schade optelt
dan is het een publiek belang dat bewaakt moet worden. De oplossing moet beheersbaar zijn.
Robuuste en toekomstbestendige, realistische oplossingen zijn belangrijk. Dat uitgangspunt zou dan
wel nader uitgewerkt moeten worden. En ‘geen schade’ betekent ook dat we iets moeten doen. Niets
doen zorgt sowieso voor schade. De definitie van schade is dan ook belangrijk en een beschrijving van
situaties. Stel dat we nemen: de bewoners willen geen schade aan panden door hemelwater dat naar
binnen stroomt, niet aan funderingen en niet aan tuinen door grondwater. En we moeten het riool
vervangen.
Onderzoekstafels
Vanaf die criteria en uitgangspunten kunnen we stap voor stap opbouwen. Dit is eerste hapklare brok,
die de basis is voor experts om aan te geven welke onderzoeken er dan nodig zijn. Vervolgens zouden
we onderzoekstafels moeten inrichten, die zich buigen over een aantal zaken. Aan die
onderzoekstafels zouden experts moeten plaatsnemen van gemeente en waterschap, mensen die weten
hoe de wijk in elkaar zit, maar ook externe kennis. Denk aan Deltares of het bureau dat de second
opinion heeft gedaan. En ook bewoners moeten kunnen aanschuiven. Die tafels zouden de
wijkcommunity stap voor stap moeten meenemen in wat ze doen en uiteindelijk presenteren welke
oplossingen er mogelijk zijn, gezien de meegegeven uitgangspunten, zodat we een beeld hebben van
welke maatregelen/scenario’s mogelijk zijn en daar dan keuzes in kunnen maken met elkaar.
Duidelijk is dat wij als wijkcommunity niet kunnen overzien welke onderzoeken er nodig zijn en
welke informatie er al is. Dat moeten we echt van experts horen. En zij moeten ons stap voor stap
meenemen in het onderzoek: wat vertelt het ons en wat vinden we daarvan. Dit hoeft echt niet allemaal
duur ingehuurde expertise te zijn, we moeten ook gebruik maken van gebiedskennis die er is bij
gemeente en HHSK, als het maar transparant en met ons gebeurt. Anders te duur operatie.
Afsluiting
De aanwezigen worden bedankt voor de bijdrage aan deze gezellige en constructieve bijeenkomst.
Actiepunt: Elske maakt verslag en werkt vervolgens de stappen uit naar een voorstel. Ze stemt o.a. af
met Robert om tot een pva voor de volgende stappen te komen.
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