BIJLAGE B – VERSLAG VELDONDERZOEK
Op 18 oktober 2017 is er een bezoek gebracht aan de Agniesebuurt om een algemeen beeld te
krijgen van de al bekende problematiek in de wijk, en eventueel nieuwe problemen aan te kaarten. Er
is met een open blik naar de wijk gekeken, en met het door Gemeente Rotterdam aangeleverde
rioolontwerp in het achterhoofd over de praktische invulling van de plannen nagedacht.
De bevindingen zijn in deze bijlage stapsgewijs en met ondersteuning van beeldmateriaal weergeven.
Aan de hand van deze bijlage kan er een doelgerichte analyse uitgevoerd worden voor elke straat in
de wijk.

Extra kolken door zettingen op trottoirs
Op diverse plekken in de wijk zijn er forse zettingen waargenomen in het wegprofiel. Om de
afwateringsproblemen veroorzaakt door de zettingen in trottoirs op te vangen zijn er, vaak vóór
voordeuren of uitritten, kolken in het trottoir geplaatst. Deze kolken zullen, in de toekomstige situatie,
aangesloten moeten worden op het drainagestelsel, welke hier niet op doorgerekend is.

De volgende twee foto’s geven duidelijk zichtbare zettingen in de wijk weer.

Laaggelegen souterrains
Sommige ramen van souterrains bevinden zich dichtbij of onder het trottoirniveau. In een ongunstige
situatie zal er water van het trottoir het souterrain in stromen.

Groenvoorzieningen
De groenvoorzieningen die aanwezig zijn op straat zijn in de huidige vorm niet geschikt om
regenwater van de straat te infiltreren, omdat deze vrijwel allemaal binnen trottoirbanden of in tonnen
zijn geplaatst.

Afwatering daken
Het doel van de Gemeente om alle daken af te koppelen van het riool zal moeilijk te realiseren zijn. Dit
onder andere omdat er nogal wat regenpijpen zijn die zich niet aan de voorkant maar aan de
achterkant van het gebouw bevinden, of inpandig zijn aangelegd. Sommige regenpijpen bevinden zich
in portieken of bij ramen van souterrains, wat ook complicaties oplevert bij het afkoppelen.

Verticaal verloop straten
Naast dat sommige straten ter bevordering van de huidige afwatering in een dak profiel of op één oor
zijn aangelegd, zijn er ook straten die in lengterichting niet horizontaal liggen. Door dit verticale
verloop verzamelt het water zich op het laagste punt van de weg. Als er, zoals beschreven in het
nieuwe plan, waterdoorlatende klinkers worden toegepast op straten met afschot, zal de infiltratie door
de klinkers heen minimaal zijn, enerzijds omdat al het regenwater op een klein oppervlak zal moeten
infiltreren en anderzijds omdat de holtes in de klinkers op dit oppervlak snel verstopt zullen raken
doordat al het fijne materiaal van het wegoppervlak afspoelt naar het laagste punt en daar bezinkt in
het stilstaande water.

Huidige maatregelen Teilingerstraat
In de Teilingerstraat zijn momenteel al maatregelen getroffen tegen wateroverlast. Extra kolken,
waterdoorlatende stoeptegels en groenpartijen waar de weg in afstroomt zijn voorbeelden van
maatregelen.

Zettingen in de binnentuinen
In de binnentuintjes van de woningblokken zijn door de jaren heen enorme zettingsverschillen
opgetreden. De tuintjes liggen soms wel tot een meter lager dan het straatniveau. In de huidige
plannen van het herontwerp van de riolering wordt het grondwaterniveau op een constant, hoger dan
huidig niveau gehouden. Dit kan als gevolg hebben dat de binnentuintjes onder water te komen staan.

Deze regenpijp aan de Vijverhofstraat kan zorgen voor overlast op straat.

