Initiatiefgroep Grondwater Op Peil (GOP)

Uitnodiging

Bewonersavond ‘grondwater op peil!’ woensdag 4 oktober Oranjekerk, Rozenlaan 20. Aanvang 19.30 uur
Woont u in de Bloemenbuurt Oost of West of in de
Gravenbuurt en vraagt u zich ook af hoe het nu zit met
het grondwaterpeil en de houten paalfundering onder
uw woning? Komen de palen nog voorgoed onder
naar deze bewonersavond.
Initiatiefgroep GOP organiseert de avond in
samenwerking met de gemeente Rotterdam
(Funderingsloket en Waterloket), het Kennis Centrum
Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en de
Samenwerkende Bewonersgroepen Hillegersberg (SBH).
De Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier ondersteunt de
initiatiefgroep, die een vervolg aan ‘goed gefundeerd!’ wil
geven.
De initiatiefgroep GOP bestaat sinds 10 juli 2017. Een
zevental eigenaar-bewoners en ondergetekende maken

het gebied van houten paalfunderingen en grondwater.
De meeste waren dat ook al in het project ‘goed
gefundeerd!’. Het motto is ‘natte palen en droge voeten’
Bloemenbuurt Oost en West en de Gravenbuurt. Als
de initiatiefgroep dan kan dat door te reageren aan
ondergetekende.

•

Vanzelfsprekend stellen we ons voor.

•

Korte toelichting van het project Funderingskracht, funderingsonderzoek in Bloemenbuurt West, Anna
Barnouw (projectleider Funderingskracht).

•

Resultaten van de funderingsonderzoeken van ‘goed gefundeerd!’ in de Bloemenbuurt Oost en deel
van de Gravenbuurt, Filippus van Leeuwen (bewoner, lid initiatiefgroep GOP).

•

De resultaten en bevindingen van grondwaterpeilmetingen door eigenaren in de natte zomer van 2017,
Rolien van der Laan en Jelle Feenstra (bewoners, leden initiatiefgroep GOP).

•

Het uitvoeringsplan grondwaterbeheer van de SBH, Ton Huiskens (bewoner, voorzitter SBH).

•

Code Oranje ervaringen tot nu. Een landelijke experiment met digitale monitoring van
grondwaterstanden en vervormingen van gebouwen. Dick de Jong (KCAF) en Andreas van Rooijen
(bewoner, deelnemer Code Oranje, lid initiatiefgroep GOP en secretaris van de SBH).

•

Stand van zaken van het gemeentelijke onderzoek Gravenbuurt. Andreas van Rooijen.

•

Het plan van aanpak GOP. Doelen: snelle aanvoer van oppervlaktewater en het grondwater op het
gewenste peil. Andreas van Rooijen en de gemeente Rotterdam.

•

Enquête om gegevens te verzamelen over de huidige situatie en uw mening te peilen over
grondwateropzet Ruud van Workum (projectleider).

Bewonersavond ‘grondwater op peil!’ woensdag 4 oktober Oranjekerk, Rozenlaan 20. Aanvang 19.30 uur

We willen een breed gedragen oplossing voor
grondwateraanvulling tot op het niveau waarop zoveel
het natte als het droge seizoen. Wat voldoende is, is nog
onderwerp van gesprek. De initiatiefgroep vindt dat het
grondwaterniveau 5 tot maximaal 10 centimeter boven
het niveau van het oppervlaktewater moeten komen.
Negatieve effecten zoals wateroverlast moeten zoveel

leidingen) gelegd. Het oppervlaktewater dat daar in de
toekomst door heen stroomt moet van buiten het gebied
aangevoerd en opgepompt worden. De pomp en die

leiding worden nog aangelegd. In de buurt zelf hebben
we enkele laag gelegen binnenterreinen die eventueel
natter worden.

geschikt voor grondwateraanvulling. De initiatiefgroep
aan de lage grondwaterstanden in de Gravenbuurt. De
gemeente heeft enkele maatregelen genomen en doet
onderzoek.
Ruud van Workum (projectleider)
ruudvanworkum@planet.nl

Bewonersgroepen funderingsrisicogebied Hilligersberg

www.grondwateroppeil.nl

