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Geachte heer Rietveld, 

Ik heb uw brief van 6 februari 2014 ontvangen en gelezen, waarvoor dank, en 
hierin dringt u aan op het spoedig nemen van maatregelen tegen de wateroverlast in 
Bosch en Vaart. In antwoord op uw brief heeft de afdeling GOB tijdens het 
wijkgesprek van 24 februari 2014 aan u en dhr. Van den Berg toegelicht welke 
aanvullende maatregelen op dat moment werden overwogen. Thans kan ik u laten 
weten welke aanvullende maatregelen we inderdaad gaan nemen. 

De reeds genomen maatregelen zijn: 
1. Het monitoren van grondwaterpeil op twee plekken in Bosch en Vaart; 
2. Het extra doorspuiten van de drainageleidingen om vuil uit de leidingen te 

verwijderen. 

De gemeente heeft geconstateerd dat ondanks het extra doorspuiten de drainage in 
de Berkenrodestraat trager functioneert dan van een drainage verwacht mag 
worden. Daarom nemen we de volgende aanvullende maatregelen: 

1. De werking van de drainageleiding in de Berkenrodestraat wordt nader 
onderzocht. Dit gebeurt door het plaatselijk afdichten met afsluiters en het 
leegtrekken van de leiding. Vervolgens wordt via inspectie van de 
drainageputten bekeken of het water stroomt en kan vastgesteld worden of 
er een probleem in de leiding aanwezig is. 

2. Het uitbreiden van de monitoring in Bosch en Vaart van twee naar vier 
punten. 

3. Het inhuren van een bedrijf, gespecialiseerd in verstoppingen, voor het 
doorspuiten van de leidingen en het verzorgen van een goede 
terugkoppeling van de constateringen. 
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4. De uitstroompunten op de Leidsevaart worden periodiek doorgespoten om 
te onderzoeken of er sprake is van slib uit de Leidsevaart in de 
uitstroompunten. Indien dit het geval is dan zullen we in overleg met 
Hoogheemraadschap Rijnland maatregelen nemen. 

Ik hoop van harte dat met deze extra maatregelen de grondwaterproblemen 
verholpen worden. 
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Op de jaarvergadering van 6 maart a.s. zijn Lex Wijnbeek en Ingrid Hamer 
aanwezig om de vragen te beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

drs. Lukas J. Mulder 


