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Betreft: grondwateroverlast 
 
Geachte heer Wals, beste Herman, 
 
Nu, circa 1 week na het doorspuiten van de drain op de Prinsessekade , is de grondwateroverlast in onze wijk 
snel aan het afnemen. Ondanks deze heugelijke constatering  hebben wij helaas ook enkele punten van zorg. 
 
Al aan het begin van de grondwateroverlast, eind september/begin oktober, hebben wij, maar ook diverse 
bewoners, daarvan melding gemaakt. Ondanks inspanningen van de afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer 
Zuid-West heeft het te lang geduurd dat een op zich simpele ingreep is uitgevoerd. Daardoor is er onnodige 
overlast en ook onrust bij de bewoners ontstaan. 
 
Wij begrijpen maar al te goed dat door de bezuinigingsopdracht van de Gemeente en de daaraan gekoppelde 
reorganisaties de ambtelijke organisatie onder druk staat. Maar het kan toch niet zo zijn dat daardoor de 
zorgplicht van de Gemeente in het gedrang komt. 
 
Om problemen in de toekomst te voorkomen dringen wij er op aan de volgende maatregelen te treffen: 
 
Onderzoek naar de oorzaak van de verstopping. 
 
Door het doorspuiten van de drain is het acute probleem opgelost. Onduidelijk is wat nu precies de oorzaak van 
de verstopping was. Wij hebben berichten ontvangen van “probleem veroorzaakt door de nieuwigheid van het 
systeem” tot “constructiefouten”. Een grondig onderzoek op korte termijn is noodzakelijk. 
 
Frequente inspectie drains 
 
Zeker nu de oorzaak van de verstopping niet duidelijk is en we nog in een periode zitten met veel regen is het 
verhogen van periodieke inspecties noodzakelijk. Inspecties die overigens niet tot hoge kosten hoeven te 
leiden; een kwestie van het lichten van de putdeksels van de drains. 
 
Monitoring 
 
Al direct na de aanleg van de drain op de Prinsessekade hebben wij aangedrongen op een goede monitoring 
van de grondwaterstand. Er zal toch nagegaan moeten worden of het systeem nu goed werkt, zowel in natte als 
droge seizoenen. Een verkeerde afstelling van het systeem kan tot grote schade aan de huizen leiden. 
Gebleken is dat , ondanks ons herhaald aandringen,slechts twee pijlbuizen gecontroleerd zijn en dan nog 
alleen in de Eindehoutstraat. Dat is beslist te weinig. Onze wijk kent  hoogteverschillen (maaiveld) en kent 
verschillende grondsoorten (duinzand, zand/veen en veen) ieder gebied met zijn specifieke eigenaardigheden. 
Een goede spreiding van de peilbuizen is noodzakelijk. De pijlbuizen dienen ook frequent uitgelezen te worden. 
 
Organiseren expertise 
 
Door het vertrek begin dit jaar van de gemeentelijk expert op het gebied van grondwater is er een lacune 
ontstaan. Dat bleek ondermeer toen wij mbt de peilbuizen in de Eindehoutstraat weliswaar de meetgegevens 
hebben gekregen maar met de mededeling dat op dit moment de expertise ontbreekt om de gegevens te 
interpreteren en dat daarvoor expertise ingehuurd zal moeten worden. De toch al beperkte controle afgelopen 
jaar had dus weinig om het lijf. 
De keuze om geen expertise in eigen huis te hebben is vanzelfsprekend aan de Gemeente, maar wij  adviseren 
de inhuur van externe expertise vooraf te regelen (bijv raamcontracten) zodat er niet steeds ad-hoc oplossingen 
moeten worden bedacht met als gevolg onnodige vertraging. 
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Communicatie 
 
Door het vertrek van de eerder genoemde gemeentelijke expert  ontbrak voor de bewoners van onze wijk een 
duidelijk aanspreekpunt bij de Gemeente. Gelukkig i s dit probleem (tijdelijk?) opgelost. Op zich verloopt de 
communicatie tussen  de afdeling Gebiedsontwikkeling/ Beheer Zuid-West en de wijkraad goed (zowel 
telefonisch, als per mail en door middel van de wijkgesprekken), maar wij blijven op dit punt uw aandacht  
vragen. De wijkraad kan, indien goed geïnformeerd, de Gemeente helpen deze informatie door te geven aan de 
wijkbewoners. 
 
In dit kader verzoeken wij u de resultaten van het lopende grondwateronderzoek (Wareco) met betrekking tot 
de grondwaterproblemen Haarlem breed na afronding zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de wijkraad Bosch en Vaart, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick van Harderwijk    Lex Rietveld 
 
 
 


