1

Wijkraad Bosch en Vaart
Secretariaat: Postbus 3237 2001 DE Haarlem
www.boschenvaart.nl

info@boschenvaart.nl

Aan wethouder Drs. L.J. Mulder
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Haarlem, 6 februari 2014

Betreft: grondwateroverlast
Geachte wethouder,
Al ruim twee jaar hebben bewoners van onze wijk ernstige grondwaterproblemen. Door ingenieursbureau
Wareco is in opdracht van de Gemeente een rapport opgesteld d.d.16 oktober 2012. De belangrijkste
conclusies zijn dat de grondwaterovelast is ontstaan door een slecht functionerend drainagesysteem en door de
aanleg van een nieuwe kademuur op de Prinsessekade.Op advies van Wareco is vervolgens een nieuwe drain
aangelegd op de Prinsessekade.
Aanvankelijk zag het er naar uit dat daarmee het grondwaterprobleem opgelost was. Maar helaas, na de droge
zomerperiode van 2013, zijn er opnieuw problemen ontstaan.
Wij hebben de problematiek diverse malen aan de orde gesteld bij de afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer
Stadsdeel Zuid-West, echter zonder concreet resultaat. Recentelijk hebben wij vernomen dat de wateroverlast
veroorzaakt wordt door de natte winters van de afgelopen jaren. Men verwijst daarbij naar het door Wareco, in
opdracht van de regiogemeenten in Kennermerland, opgestelde rapport. Vervolgens wordt op basis van –
overigens zeer summiere meting van twee peilbuizen – geconcludeerd dat drooglegging in de openbare ruimte
voldoende is; het is geen taak van de gemeente om zorg te dragen voor de drooglegging op particulier terrein.
Derhalve is er geen aanleiding om op korte termijn maatregelen te treffen in Bosch en Vaart.
Wij zijn het met deze stellingname niet eens.
In het eerder aangehaalde rapport van Wareco d.d. 12 oktober 2012 is al vastgesteld dat m.n. de drains in de
raai Vredenhofstraat en Berkenrodestraat niet voldoen. Dit beeld wordt nog eens versterkt door de recentelijk
uitgevoerde controles. Het systeem is tot driemaal toe op diverse plaatsen doorgespoten en telkens werden er
verstoppingen geconstateerd. Er werden zelfs straatstenen opgezogen.
Ook bleek dat kort na het doorspuiten van de drains de grondwaterstand onder de huizen en in de tuinen snel
daalde, helaas slechts voor een korte periode.
Wij zijn er derhalve volstrekt van overtuigd dat er wel degelijk een direct verband is tussen de huidige
grondwateroverlast en het slecht functioneren van het drainagesysteem. Specifieke problemen in onze wijk
kunnen niet afgedaan kunnen worden met verwijzing naar grondwaterproblemen Haarlem e.o..
Op grond van het bovenstaande verzoeken wij u dringend passende maatregelen te treffen.
Een reactie van u op korte termijn wordt zeer op prijs gesteld, bij voorkeur vóór donderdag 6 maart aanstaande.
Op die datum houden wij onze jaarvergadering. Bij de bewoners bestaat grote onrust en onvrede met de gang
van zaken.De afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer Stadsdeel Zuid-West is uitgenodigd een toelichting te
geven.
Het spreekt voor zich dat, zo u daar behoefte aan heeft, wij u graag in de gelegenheid willen stellen uw plannen
toe te lichten.
Met vriendelijk groet,
Namens de wijkraad Bosch en Vaart,
Patrick van Harderwijk
(voorzitter)

Lex Rietveld

